
1 

 

  www.far.ssru.ac.th 

 

 

 

เอกสารประกอบการสอน 

รายวชิา VCD3903 

สัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

 

จดัทาํโดย 

อาจารยม์ารุต พิเชษฐวิทย ์

 

 

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

 

 



2 

 

  www.far.ssru.ac.th 

 

สารบัญ 

 

การจัดสัมมนา          1 

ความหมายของการจัดสัมมนา        1-2 

หลกัการและแนวคิดสําคัญในการสัมมนา       2-3 

1. กระบวนการกลุ่ม          2 

2. แนวคิดการสร้างวธีิการคิดแก่สมาชิก       2-3    

3. แนวคิดการสร้างแรงจูงใจในการสมัมนา        3 

การเตรียมการและกระบวนการของการสัมมนา      4 

 วธีิดาํเนินการขั2นเตรียมการก่อนสมัมนา      4 

ขั2นตอนของกระบวนการการจดัสมัมนา      4 

รูปแบบการสัมมนา         5-9 

1. การอภิปรายแบบคณะ Panel Discussion      5 

2. การอภิปรายแบบซิมโพเซียม Symposium      5-6 

3. การอภิปรายแบบเสียงกระซิบ Buzz Discussion     6 

4. การอภิปรายแบบระดมสมอง Brain Storming     6-7  

5. การอภิปรายแบบฟอรัMม Forum       7 

6. การอภิปรายแบบบทบาทสมมุติ Role Playing     8 

7. การอภิปรายแบบตอบกลบั Circular Response     8 

8. การอภิปรายแบบโตะ๊กลม Round Table      9 

รูปแบบสถานที/และลกัษณะที/ดีของการสัมมนา      9-11 

 รูปแบบสถานที/จดัสัมมนา        9-11 

  การจดัหอ้งสมัมนาขนาดใหญ่      10 

  การจดัหอ้งสมัมนาขนาดเลก็       10-11 

  การจดัหอ้งสมัมนาขนาดกลาง       11 

  การจดัหอ้งสมัมนากลุ่มยอ่ย        11 

 



3 

 

  www.far.ssru.ac.th 

 

ลกัษณะของการจัดการสัมมนาที/ดี        11 

บทบาทหน้าที/ของบุคคลที/เกี/ยวข้องกบัการสัมมนา     12-15 

ผูจ้ดัสมัมนา        12-15 

วทิยากร         15 

ผูร่้วมสมัมนา        15 

 เอกสารประชุมทีMตอ้งเตรียมไวก่้อนและหลงัการประชุม     16 

 การจดัทาํเอกสารทีMเกีMยวขอ้งกบัการสมัมนา      16 

 หลกัการจดัทาํโครงการ        16-17 

 โครงการทัMวไป         17 

รายละเอียดในโครงสร้างของโครงการ       18 

ชืMอโครงการ         18 

 ผูรั้บผดิชอบโครงการ        18 

 เวลา(ในการดาํเนินงาน)        18 

 หลกัการ – เหตุผล / ความเป็นมา หรือ ความสาํคญัของโครงการ    18-19 

 วตัถุประสงค ์         19 

 เป้าหมาย          19 

 วธีิดาํเนินงาน         20 

 งบประมาณ         20-21 

 การติดตามกาํกบัและการประเมินผล       21 

 ผลทีMคาดวา่จะไดรั้บจากโครงการ       21 

 ผูรั้บผดิชอบโครงการ        21 

 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ        22 

 สรุปหลกัการวางแผนโครงการ       22 

อ้างองิ           23 

 



4 

 

  www.far.ssru.ac.th 

 

 

คาํนํา 

 เอกสารประกอบการสอนนี2จดัทาํขึ2นภายใตก้ารศึกษาของรายวิชาสัมมนาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

(VCD3903)เป็นการรวบรวมและสรุปองค์ความรู้ของการจดัสัมมนาโดยมีหัวขอ้หลกัในการเสนอให้ผูอ่้าน

ไดรั้บความรู้ไดแ้ก่ ความหมายของการจดัสัมมนา, หลกัการและแนวคิดสาํคญัในการสัมมนา, การเตรียมการ

และกระบวนการของการสัมมนา ,รูปแบบการสัมมนา ,รูปแบบสถานทีMและลกัษณะทีMดีของการสัมมนาซึM ง

ทั2ง 5 หัวขอ้ทีMกล่าวมานี2 ลว้นเป็นแกนสําคญัของการจดัสัมมนา รายงานเล่มนี2 นอกจากจะให้ความรู้ทีMเป็น

หวัขอ้หลกัๆแลว้ ยงัอดัแน่นไปดว้ยเทคนิคทีMแฝงไปในแต่ละหวัขอ้อีกดว้ย เพืMอให้ผูอ่้านไดรั้บผลประโยชน์

เตม็ทีM 

 

 

        มารุต พิเชษฐวทิย ์
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การจดัสัมมนา 

“สมัมนา”  เป็นศพัทบ์ญัญติัทางวชิาการ  (Technical  Term)  ทีMคณะกรรมการบญัญติัศพัทท์างการศึกษาไดบ้ญัญติัขึ2น

เพืMอใชแ้ทนศพัทภ์าษาองักฤษวา่  “Seminar”  มาจากคาํสมาสระหวา่งคาํวา่  ส(ํร่วม)+มน(ใจ)  แปลตามรูปศพัทว์า่ร่วมใจ  ซึMง

เป็นคาํศพัทบ์ญัญติัทีMมีลกัษณะดีมากคือมีเสียงไพเราะ  น่าฟังและมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัศพัทที์Mใชใ้นภาษาองักฤษ  มากทั2ง

ดา้นเสียงและความหมาย  จึงทาํใหค้าํวา่  “สมัมนา”  เป็นคาํทีMคนทัMวไปรู้จกัและเขา้ใจอยา่งแพร่หลายในเวลาอนัรวดเร็ว  

 

ความหมายของการจัดสัมมนา 

 

ความหมายตามหลกัวชิาการไดมี้ผูรู้้อธิบายความหมายของสมัมนาไวด้งันี2  

                การสมัมนา  คือ  การแลกเปลีMยนความรู้  ความคิดเห็น  และประสบการณ์ซึMงกนัและกนัในระหวา่งผูเ้ขา้ร่วม

สมัมนา  ผลจากการสมัมนา  จะช่วยสร้างความเขา้ใจทีMดี  สร้างความชดัเจนและถูกตอ้งแก่ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา  ซึMงจะส่งผลให ้ 

การปฏิบติังานในเรืMองทีMสมัมนากนันั2น ๆ มีประสิทธิภาพมากยิMงขึ2น  (ทวปี  อภิสิทธิm . 2536  :  17 )    

                พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  2525    (2530  :  809-810)  ไดอ้ธิบายความหมายของการสมัมนาวา่  

หมายถึง  การประชุมเพืMอแลกเปลีMยนความรู้  ความคิดเห็นเพืMอหาขอ้สรุปในเรืMองใดเรืMองหนึMงผลของการสมัมนาถือวา่เป็น

เพียงขอ้เสนอแนะผูเ้กีMยวขอ้งจะนาํไปปฏิบติัตามหรือไม่ก็ได ้

                หนงัสือสารานุกรม  The  New  Encyclopaedia  Britannica    (1985  :  49)  ไดใ้หค้วามหมายการสมัมนาวา่  การประชุม

แลกเปลีMยนทศันะและความรู้ระหวา่งนกัศึกษาระดบัสูง  เพืMอประโยชน์ในการคน้ควา้และแลกเปลีMยนผลทีMได ้ จากการศึกษา

คน้ควา้  โดยมรผูท้รงคุณวฒิุเป็นผูค้อยใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ 

                ส่วนในหนงัสือ  Webster’s  Ninth  New  Collegiate  Dictionary    (1985  :  1069)  ไดอ้ธิบายความหมายของการสมัมนาไว ้ 

3  ประการดงันี2         

                1.  หมายถึง  กลุ่มของนกัศึกษาระดบัสูงทีMกาํลงัทาํการศึกษาคน้ควา้วจิยัเรืMองใดเรืMองหนึMงโดยเฉพาะ  และหมาย

ร่วมถึงกลุ่มของนกัศึกษาทีMร่วมกนัอภิปรายผลทีMไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้  

โดยมีผูท้รงคุณวฒุเป็นผูดู้แลใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ 

                2.  หมายถึง  รายวชิาทีMกลุ่มของนกัศึกษาระดบัสูงตอ้งศึกษา 

                3.  หมายถึง  หอ้งทีMใชใ้นการประชุมปรึกษาหารือในการศึกษาเล่าเรียนดงักล่าว 
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                พฤฒิพงศ ์ เลก็ศิริรัตน์    (ม.ป.ป.  :  5)  ไดก้ล่าวสรุปความหมายของการสมัมนาแบ่งออกเป็น  2  นยั  คือ  

                1.  หมายถึง  การทีMคณะบุคคลซึMงมีความสนใจร่วมกนัในเรืMองใดเรืMองหนึMงมาร่วมประชุมปรึกษาหารือแลกเปลีMยน

ทศันะ  และคงวามรู้ซึMงกนัและกนั  เพืMอหาขอ้สรุปร่วมกนัในเรืMองใดเรืMองหนึMง 

                2.  หมายถึง  กระบวนการเรียนการสอนซึMงจดัเป็นกลุ่ม  มีสมาชิกในกลุ่ม  ซึMงโดยปกติมกัจะเป็นนกัศึกษาทีMเรียน

ในระดบัสูง  มาร่วมปรึกษาหารือกนัและแลกเปลีMยนทศันะและความรู้ซึMงกนัและกนัโดยมีอาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุคอย

ควบคุมดูแลและใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือ 

                สมพร  ปันตระสูตร    (2525  :  1)    กล่าววา่  การสมัมนา  หมายถึง  การทีMคณะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึMง  หรือหลาย

กลุ่มมีความสนใจในเรืMองใดเรืMองหนึMงหรือหลายเรืMองรวมกนั  และมีการมารวมกลุ่มเพืMอปรึกษาหารือ  แสดงความรู้  ความ

คิดเห็น  โดยใชเ้หตผุล  หลกัการ  ประสบการณ์ความรู้ตา่ง ๆ  เพืMอช่วยแกปั้ญหาบางประการใหลุ้ล่วง  หรืออาจจะพอ

มองเห็นแนวทางในการปฏิบติัได ้ การแกปั้ญหาในการสมัมนานั2นอาศยัพฤติกรรมหรือกระบวนการกลุ่มเป็นสาํคญั 

                   จากความหมายของการสมัมนาดงักล่าวมาขา้งตน้  จะเห็นไดว้า่  เป็นทั2งรูปแบบของการประชุมร่วมกนัของ

คณะบุคคลและเป็นกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหนึMง  ในการจดัการศึกษาระดบัสูง  ซึMงไม่วา่จะเป็น

ความหมายในทศันะใด  ลกัษณะสาํคญัยิMงของการสมัมนาคือ  กระบวนการเรียนรู้หรือการแกปั้ญหา  โดยอาศยักระบวนการ

กลุ่ม  (Group  Process)  เป็นสาํคญั 

 

หลกัการและแนวคดิสําคญัในการสัมมนา 

1.  กระบวนการกลุ่ม  สมัมนาเป็นการประชุมของกลุ่มคนทีMมีความสนใจเรืMองเดียวกนั อยูใ่นแวดวงเดียวกนัมาร่วม

คิด ร่วมทาํงานกนัเพืMอไปสู่จุดหมายเดียวกนั  เช่น แกไ้ขปัญหา  สร้างสรรคผ์ลงานร่วมกนั  คิดหาแนวทาง แนวปฏิบติังาน  

เป็นตน้  นัMนหมายความวา่การจดัสมัมนาผูจ้ดัก็ควรใหส้มาชิกไดป้ะทะสงัสรรคร่์วมคิด ร่วมทาํเป็นกลุ่ม จะจดัแบบมีกลุ่ม

ใหญ่ กลุ่มยอ่ย ตามระยะเวลาทีMเหมาะสมในการสมัมนา  

          กระบวนการกลุ่มมีอิทธิพลมากตอ่ผลสาํเร็จ และหากไดค้วบคุมกระบวนการกลุ่มใหมี้ความเขม้ขน้ จริงจงั มีกรอบ 

ทิศทาง เป้าหมายทีMชดัเจน มีผูน้าํกลุ่มทีMเก่งในการกระตุน้ใหส้มาชิกกลุ่มระดมความคิด พดูคุย หรือปฏิบติังานเขม้แขง็  มี

บรรยากาศประชาธิปไตย แลกเปลีMยนความรู้ ความคิดอยา่งมีเหตผุล เคารพกติกาของกลุ่ม และรับผดิชอบ ตลอดจนมี

เลขานุการกลุ่มบนัทึกการประชุมกลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดป้ระเด็นสาํคญั ก็ยอ่มเกิดมรรคผลไดอ้ยา่งแน่นอน  ดงันั2นผู ้

จดัก็ควรหาวทิยากรกลุ่มทีMเก่งๆ และเขา้ใจธรรมชาติของสมาชิก สามารถใหข้อ้มูลและความกระจ่างในขั2นตอน ก็จะเกิด

ประโยชนคุ์ม้คา่ 

 



7 

 

  www.far.ssru.ac.th 

 

2.  แนวคดิการสร้างวธีิการคดิแก่สมาชิก    คุณคา่ของการสมัมนาอยา่งหนึMงก็คือ ความคิดทีMไดจ้ากสมาชิกซึMงเกิด

จากการระดมความคิด (Brainstorming)  หรือพายแุห่งความคิด  ซึMงถา้สมาชิกมีวธีิการคิดทีMมีประสิทธิภาพก็ยอ่มไดค้วามคิด

ทีMมีคุณภาพ เพราะ “ความคิดคือหวัใจของการสมัมนา”  ดงันั2น ควรมีการชี2แนะทีMดี ซึMงไดจ้ากวทิยากรทีMมีแนวคิดทีMดี ควรมี

เป้าหมาย กรอบ ขอบเขตทีMชดัเจน จะไดไ้ม่ฟุ้ งซ่านจบั 

ประเด็นการพดูคุยไม่ได ้ และอีกอยา่งหนึMงก็คือ ตอ้งมีขอ้มูลทีMดี  คาํวา่ขอ้มูลทีMดี  หมายถึงตอ้งมีความหลากหลาย  

มีความถูกตอ้ง น่าเชืMอถือ และมีเพียงพอแก่การนาํมาคิด ตดัสินใจ  เพราะฉะนั2นการทาํเอกสารประกอบการสมัมนาจึงตอ้งมี

การจดัการทีMดี เพืMอใหมี้คุณภาพพอทีMจะนาํมาใชพ้ดูคุยกนัได ้แตน่อกเหนือไปจากนั2น สมาชิกทีMดีก็จาํเป็นตอ้งแสวงหาขอ้มูล

มาก่อน หรือรวบรวมประสบการณ์ของตนมาล่วงหนา้เพืMอประกอบกบัการคิด ตดัสินใจดว้ย 

3.  แนวคดิการสร้างแรงจูงใจในการสัมมนา     การจดัสมัมนาทีMดีและใหไ้ดผ้ลจาํเป็นตอ้งสร้างแรงจูงใจใหส้มาชิก

มีความตอ้งการ กระตือรือร้นทีMจะทุ่มเททาํงาน แกไ้ขปัญหาใหลุ้ล่วง หรืออยากจะอยูป่ระชุมสมัมนาโดยตลอด ไม่แอบหนี

ออกไป ช็อปปิ2 ง หรือนอนเล่นในหอ้งของโรงแรม ทาํใหส้มัมนาเสีย ลองสงัเกตง่ายๆ ถา้เป็นช่วงวนัแรกพิธีเปิดผูค้นจะแน่น

หนาแตพ่อเวลาเนิMนนานไปวนัทีMสอง –สาม ก็หนีหายกนัไปหมด บางครั2 งวนัแรกช่วงบ่ายก็หนีกลบัแลว้ถา้สมัมนานั2นน่าเบืMอ 

          แรงจูงใจในการจดัสมัมนาทีMเห็นไดช้ดัทางกายภาพก็หนีไม่พน้เรืMองสถานทีMจดัสมัมนา ซึMงหมายถึงหอ้งประชุมดู

ทนัสมยั สะอาด สวยงามอาจไม่จาํเป็นตอ้งดูหรูหราแตเ่นน้การเอื2อตอ่การประชุมทีMดูไม่แออดั คบัแคบ เครืMองปรับอากาศ

เปิดเยน็ฉํMา มีอุปกรณ์เครืMองแสง สี เสียง ภาพ พร้อมครบครันทนัสมยัไม่ติดขดั ใชก้ารไม่คอ่ยจะได ้ จะลุกเขา้หอ้งนํ2 าหอ้งท่า

ก็สะดวกเพราะอยูใ่กล ้หอ้งนํ2 าสะอาดสะอา้น กลิMนหอม ดา้นอาหารวา่ง อาหารเครืMองดืMมอร่อย เพียงพอ และตกัรับประทาน

ไดส้ะดวก รวดเร็ว  ส่วนหอ้งพกัก็สะดวกถา้จดัในโรงแรมไม่ตอ้งเดินทางไกล หอ้งพกัสะอาดสะอา้น กวา้งขวาง มีมินิบาร์ 

และเครืMองบนัเทิงจาํเป็นเช่น โทรทศัน์ วทิย ุเคเบิลแลว้แตพ่อใหไ้ดพ้กัผอ่นส่วนตวับา้ง ตลอดจนบริการตา่งๆ ทีMมีรองรับ

ความตอ้งการของผูเ้ขา้สมัมนาได ้

ครบถว้น  จนไปถึงกายภาพภายนอก ทีMดูโอ่โถง สวยงาม ตั2งอยูใ่จกลางเมืองบา้ง หรือในสถานทีMธรรมชาติอนังดงาม มีไม้

ดอกไมป้ระดบั และอืMนๆ ช่วยใหบ้รรยากาศในการสมัมนาดี น่าประทบัใจ 

            ส่วนแรงจูงใจทีMสาํคญัอีกอยา่งหนึMงก็คือเนื2อหาสาระการสมัมนาซึMงประกอบดว้ย กระบวนการสมัมนาทีMเป็นระบบ

เรียบร้อย บรรยากาศเป็นกนัเอง มีกระบวนการกลุ่มก่อใหเ้กิดการแลกเปลีMยนเรียนรู้ และไดข้อ้ยติุเช่นแนวคิดแนวปฏิบติัทีM

ชดัเจน สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้บรรลุจุดมุ่งหมายทีMวางไว ้แน่นอนบุคคลสาํคญัทีMจะก่อใหเ้กิดสภาพเช่นนี2  คือ 

วทิยากร ผูจ้ดัสมัมนา ทีMจะควบคุม ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีMวางไว ้

          ความจริงยงัมีแนวคิดอีกหลายประการทีMจะช่วยใหเ้กิดแรงจูงใจจนสามารถทาํใหก้ารสมัมนาเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ตอ่เนืMอง เช่น การจดัแสดงประกอบ การสาธิต การนาํทศันศึกษาหรือไปดูของจริง สภาพจริงในหวัขอ้ทีM

เกีMยวขอ้ง และการจดัแสดงและขายสินคา้ (อยา่งหลงัเห็นบ่อยครับ แตต่อ้งระวงัเพราะสมาชิกมวัแตซื่2อของหนา้หอ้งสมัมนา

จนไม่เป็นอนัประชุมสมัมนากนัก็มีบ่อย)    
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การเตรียมการและกระบวนการของการสัมมนา 

วธีิดําเนินการขั7นเตรียมการก่อนสัมมนา 

สํารวจประเดน็ปัญหา ตั7งคณะกรรมการจดัการ

สัมมนา 

เขียนโครงการ ดาํเนินงานเตรียมการ

สัมมนา 

- อุปสรรคในการทาํงาน 
- ความตอ้งการของ
บุคลากร 
- นโยบายของหนาวยงาน 
 

- คณะกรรมการ 
- คณะอนุกรรมการฝ่าย
ตา่งๆ 
 

- ชืMอโครงการ 
- ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
- หลกัการและเหตผุล 
- วตัถุประสงค ์
- กลุ่มเป้าหมาย 
- วทิยากร 
- ระยะเวลา 
- สถานทีM 
- วธีิการสมัมนา 
- งบประมาณ 
- การประเมิณผล 
- ผลทีMคาดหวงัทีMจะไดรั้บ 
กาํหนดการสมันา 

- โฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ 
- เชิญวทิยากร 
- เชิญผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 
- ประสานงานสถานทีM/
อุปกรณ์ 
- เตรียมงานทะเบียน 
- เตรียมเอกสาร 
- เตรียมสาํหรับพิธีการ
เปิด-ปิดสมัมนา 
 

 

ขั7นตอนของกระบวนการการจัดสัมมนา 

ขั7นเตรียมการก่อนสัมมนา ขั7นดาํเนินการระหว่างสัมมนา ขั7นดาํเนินการหลงัสัมมนา 

- สาํรวจประเดน็ปัญหา 
- คณะกรรมการกลาง 
- เขียนโครงการสมัมนา 
- ดาํเนินงานเตรียมสมัมนา 

 

- ลงทะเบียน 
- เปิดการสมัมนา 
- จดัประชุมกลุ่มใหญ่ 
- จดัประชุมกลุ่มยอ่ย 
- จดัประชุมรวม 
- ปิดการสมัมนา 

 

- วเิคราะห์ผลการศึกษา 
- รายงานผูบ้งัคบับญัชา 
- รายงานหน่วยงานทีMเกีMยวขอ้ง 
- ดาํเนินงานงบประมาณ 
- ติดตามผลและวเิคราะห์ 
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รูปแบบการสัมมนา 

 การสมัมนามีรูปแบบและวธีิการปฏิบติัหลายรูปแบบ แตที่Mเป็นทีMนิยมกนัมี 8 วธีิการดงันี2  

9. การอภิปรายแบบคณะ Panel Discussion 

10. การอภิปรายแบบซิมโพเซียม Symposium 

11. การอภิปรายแบบเสียงกระซิบ Buzz Discussion 

12. การอภิปรายแบบระดมสมอง Brain Storming 

13. การอภิปรายแบบฟอรัMม Forum 

14. การอภิปรายแบบบทบาทสมมุติ Role Playing 

15. การอภิปรายแบบตอบกลบั Circular Response 

16. การอภิปรายแบบโตะ๊กลม Round Table 

 

1. การอภิปรายแบบคณะ Panel  Discussion 

             เทคนิคการสมัมนาแบบคณะเป็นการอภิปรายหวัขอ้ตามทีMไดก้าํหนดไว ้จากกลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวนประมาณ 3-8 
คน โดยผูอ้ภิปรายแตล่ะคน เสนอขอ้มูล ความรู้  ขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็นของตนเองแก่ผูฟั้ง การอภิปรายแบบคณะ มึ
วตัถุประสงคที์Mจะใหผู้เ้ขา้สมัมนา ไดรั้บความรู้ความคิดเห็นทีMแตกตา่งกนั เพืMอใหผู้เ้ขา้รับการสมัมนาไดรั้บความรู้และ
ประสบการณ์กวา้งขวางยิMงขึ2นดงันั2นวทิยากรทีMมาสมัมนาจึงจาํเป็นตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ในเรืMองนั2น ๆ อยา่งลึกซึ2 ง
และดีเยีMยม 

        วธีิการดาํเนินการอภิปราย  

1. พิธีกรดาํเนินการการตามกาํหนดการ โดยเชิญประธานเปิดการสมัมนา หลงัจากนั2นพิธีกรแนะนาํหวัขอ้ทีMจะดาํเนินการ
สมัมนาและผูร่้วมดเนินการอภิปรายทุกคน 

2. เริMมดาํเนินการอภิปราย โดยเปิดโอกาสใหผู้อ้ภิปรายแสดงความคิดเห็นของตนอยา่งอิสระ หลงัจากนั2นพิธีกรอาจจดั
ช่วงเวลาสาํหรับแลกเปลีMยนความคิดเห็นระหวา่งผูอ้ภิปรายดว้ยกนัเอง โดยพิธีกรเป็นผูส้รุปในแตล่ะตอน 

3. การจดัสถานทีMการสมัมนา ควรจดัเวทียกพื2นและมีโตะ๊สาํหรับการวางเอกสารและวสัดุตา่ง ๆ ใหแ้กผู้อ้ภิปรายโดยจดัเป็น
ลกัษณะแถวเดีMยวหรือรูปโคง้เลก็นอ้ย 

 

2. การอภิปรายแบบซิมโพเซียม Symposium  
        การอภิปรายแบบนี2 เหมาะกบัการประชุมทางวชิาการ ซึMงจะประกอบดว้ยผูเ้ชียวชาญซึMงอาจจะเป็นวทิยาการประมาณ 2-
6 คน การอภิปรายแบบนี2จะมีลกัษณะของความเป็นทางการคอ่นขา้งมาก ฉะนั2นผูอ้ภิปรายจึงตอ้งมีการเตรียมตวัล่วงหนา้มา
อยา่งดี ซึMงผูอ้ภิปรายจะเตรียมความรู้ในส่วนส่วนของตนทีMรับผิดชอบตอนใดตอนหนึMงทีMตนไดรั้บมอบหมายซึMงการบรรยาย
ในการอภิปรายแบบนี2วทิยากรจะไม่กา้วก่ายหรือซํ2 าซอ้นกบัหวัขอ้ของวทิยากรท่านอืMน โดยวทิยากรแตล่ะท่านตอ้งเสนอ
แนวคิดทีMตรงประเด็นเป้าหมายใหม้ากทีMสุด โดยแต่ละท่านจะใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาที 



10 

 

  www.far.ssru.ac.th 

 

      วธีิการดาํเนินการอภิปราย 

1. พิธีกรเชิญประธานเปิดการอภิปราย จากนั2นแนะนาํหวัขอ้ทีMบรรยายและแนะนาํพิธีกรภูมิหลงัของวทิยากรแตล่ะท่าน 

2. เริMมการบรรยายโดยพิธีกรหรือประธานจะเป็นผูเ้ชืMอมโยงการบรรยายของวทิยากรแตล่ะท่านและสรุปบางตอนทีMมีเนื2อหา
ประทบัใจเป็นพิเศษและคอยประสานงานใหก้ารบรรยายดาํเนินไปตามหวัขอ้ และวตัถุประสงคที์Mวางไว ้หรือพิธีกรอาจจะ
หาเลขานุการมาเพืMอช่วยในการเตรียมการและประสานงานดา้นตา่ง ๆ เพืMอทาํใหเ้กดความคล่องตวั 

3. การจดัทีMนัMงสาํหรับผูบ้รรยาย  ควรจดัใหสู้งกวา่ผูฟั้งเพืMอใหผู้ฟั้งมองเห็นผูบ้รรยายอยา่งชดัเจน 

 

3. การอภิปรายแบบเสียงกระซิบ Buzz Discussion  
           การอภิปรายแบบนี2ผูที้Mนาํมาใชค้นแรกคือ Mr.Donald  Phillips การอภิปรายแบบนี2 เป็นลกัษณะของการประชุมทีMเปิด
โอกาสใหส้มาชิกซึMงประกอบดว้ย ประธานเลขานุการ และสมาชิกทีMเขา้ร่วมประชุม ไดแ้สดงความคิดเห็นในระยะเวลาสั2น 
ๆ  โดยแบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มยอ่ยกลุ่มละ 5-6 คน เพืMออภิปรายปัญหาตา่ง ๆ ทีMไดก้าํหนดขึ2นโดยแตล่ะกลุ่มจะใชเ้วลาใน
การอภิปรายประมาณ 5-6 นาที  สาเหตุทีMกาํหนดใหส้มาชิกในกลุ่มมีจาํนวนไม่มากเนืMองจากตอ้งการใหทุ้กคนในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ทีM ไม่กระดากอายในการแสดงความคิดเห็น และปราศจากการวจิารณ์หรือตดัสินวา่
ความคิดนั2นถูกหรือผดิ 

   วธีิการดาํเนินการอภปิราย 

1. ผูอ้ภิปรายแนะนาํหลกัการในการประชุมกลุ่มยอ่ย การแบ่งกลุ่มและใหแ้ตล่ะกลุ่มนาํหวัขอ้ไปพิจารณาอภิปรายและ
สรุปผลการอภิปราย 

2. สมาชิกของแตล่ะกลุ่มเลือก ประธาน และเลขานุการ สาํหรับการดาํเนินการอภิปราย 

3. ประธานนาํการอภิปรายในแตล่ะกลุ่ม โดยเปิดโอกาสใหส้มาชิกของกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง เลขานุการ
เป็นผูบ้นัทึกผลการอภิปราย 

4. ประธานหรือเลขานุการ หรือตวัแทนกลุ่มสรุป และนาํความคิดหรือผลการอภิปรายของแตล่ะกลุ่มเสนอตอ่ทีMประชุมใหญ่
ในช่วงของการเสนอผลการประชุม   

 

4. การอภิปรายแบบระดมสมอง Brain Storming  
             ผูที้Mนาํวธีิการอภิปรายแบบระดมสมองมาใชเ้ป็นท่านแรก คือ Mr.Alex Osborn  การอภิปรายแบบนี2 เป็นการกระตุน้
ใหผู้เ้ขา้ร่วมอภิปรายเกิดความคิดสร้างสรร ฉะนั2นเมือ่ถึงตอนการดาํเนินการอภิปรายทีMสาํคญั จะตอ้งเปิดโอกาสใหส้มาชิก
ทุกคนแสดงความคิดเห็น และมีเสรีภาพในการแสดงควมคิดเห็นอยา่งกวา้งขวาง ทั2งนี2 เพืMอเป็นการระดมพลงัสมองของแต่
ละคนในการแกปั้ญหานั2น โดยปราศจากการสกดักั2นทางความคิด  ใครจะแสดงความคิดเห็นก่อนหลงัไดต้ามโอกาส 
สาํหรับในช่วงแรกของการสมัมนาจะไม่มีการวเิคราะห์  วจิารณ์ หรือตีความคิดเห็น หรือแมแ้ตข่อ้เสนอแนะของสมาชิกโดย
เด็ดขาด แตจ่ะใชเ้วลาช่วงหลงัของการสมัมนาจะปล่อยใหส้มาชิกทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นและตอ้งทาํอยา่งทัMวถึงซึMงจะ
ใชเ้วลานานพอสมควร  ซึMงตลอดเวลาของการแสดงความคิดเห็นเลขานุการจะตอ้งบนัทึกไวท้ั2งหมด โดยการบนัทึกดงักล่าว
สมาชิกทุกคนตอ้งเห็นร่วมกนัและรับทราบร่วมกนั 
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วธีิการดาํเนินการอภิปราย 

1. ประธานเสนอหวัขอ้หรือปัญหาใหที้Mประชุมรับทราบ 

2. ประธานอธิบายความมุ่งหมายและสาระสาํคญัของหวัขอ้ประชุมใหส้มาชิกทราบ และตลอดทั2งความคาดหวงัทีMจะไดรั้บ
รับจากการประชุม 

3. กาํหนดระยะเวลาในแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม 

4. เปิดโอกาสใหส้มาชิกแสดงความคิดเห็นอยา่งมีอิสรเสรี 

5.สรุปประเมินคา่ความสาํคญัขอ้เสนอแนะ หรือความคิดเห็นในอนัทีMจะนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาตา่ง ๆ 

6.สิMงสาํคญัประธานควรจดัและควบคุมใหจ้าํนวนสมาชิกของกลุ่มมีจาํนวนทีMเหมาะสม คือประมาณ 8-20 คน 

7. ในการจดัสถานทีMสามรถจดัไดห้ลายรูปแบบแตค่วรจดัทีMนัMงใหส้ามารถเอื2ออาํนวยใหส้มาชิกทุกคนมองเห็นหนา้กนั และ
ไดย้นิขอ้เสนอแนะหรือความคิดเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

5. การอภิปรายแบบฟอรัม Forum  
           การอภิปรายแบบนี2ประกอบดว้ยผูด้าํเนินการอภิปรายและผูอ้ภิปราย ซึMงผูอ้ภิปรายหรือผูที้Mไดรั้บเชิญมาบรรยายใน
เรืMองนั2น ๆ จะประกอบดว้ยผูอ้ภิปรายคนเดียวหรือหลายคนก็ได ้ถา้มีผูอ้ภิปรายคนเดียวเมืMอบรรยายจบก็จะเปิดโอกาสให้
ผูฟั้งซกัถามปัญหาไดต้ามเวลาทีMจดัไว ้การอภิปราย แบบ Forum เหมาะทีMจะนาํมาใชใ้นการอภิปรายหรือเสนอแนะปัญหา
ของบา้นเมือง เช่น การประชุมระดบัหมู่บา้น ระดบัอาํเภอ หรือระดบัจงัหวดั หรือการรณรงคห์าเสียงเลือกตั2งในทาง
การเมือง เราลองมาดูความหมายของคาํวา่ Forum 

1. การอภิปรายแบบ Forum จะเป็นการทีMผูฟั้งมีส่วนร่วมในการซกัถามปัญหาหลงัการอภิปราย หรือปาฐกถา ซึMงรูปแบบของ
การจดัขึ2นอยูก่บัชนิดของการประชุม เช่นการประชุมแบบ Panel  Forum ,Symposium Forum ฯลฯ 

2. การอภิปรายทีMผูฟั้งมีส่วนร่วมดว้ยตั2งแตเ่ริMมการประชุมเรียกวา่ Open Froumการอภิปรายแบบนี2 มีผูอ้ภิปรายเพียงคนเดียว 
เมืMอผูบ้รรยายจบแลว้ฟังจะตั2งคาํถาม หรือแสดงความคิดเห็น เช่น การรายงานตวัของผูเ้ขา้รับตาํแหน่งใหม่กบัผูบ้งัคบับญัชา 
เป็นตน้ 

3. การอภิปราย ณ ทีMสาธารณะทีMจดัขึ2นเป็นประจาํ เพืMอแกปั้ญหาส่วนรวม เช่น Commuity Forum หรือการรณรงคห์าเสียง
ของสมคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

        สรุป วา่การประชุมสมัมนาแบบ Forum ควรมีผูด้าํเนินการอภิปรายทีMมีความรู้ ความสามารถและเขา้ใจถึงปัญหาอยา่ง
ลึกซึ2 งเป็นผูด้าํเนินการอภิปราย เพืMอจะไดบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งสูงสุด 
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6. การอภิปรายแบบบทบาทสมมตุRิole Playing  
                การอภิปรายแบบนี2ผูป้ระชุมไดมี้โอกาสแสดงบทบาทสมมุติ ตามสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึMงเหมือนสภาพ
ความเป็นจริง แตจ่ะเนน้ลกัษณะของปัญหาทีMตอ้งเผชิญและขบวนการแกปั้ญหาในลกัษณะตา่ง ๆ ส่วนโครงเรืMองนั2นผูจ้ดั
ประชุมจะเป็นผูก้าํหนด แตจ่าํใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมแสดงความรู้สึกออกมาตามบทบาททีMไดสมมุติไวซึ้Mงการประชุมแบบนี2จะ
ปิดโอกาสใหส้มาชิกสมัผสัประสบการณ์ใหม่ ๆ และยงัเป็นการพฒันาทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ์ดว้ย 

       วธีิการดาํเนินการ 

           1. ประธานและเลขานุการตอ้งทราบและเขา้ใจปัญหาอยา่งชดัเจน โดยประธานและเลขานุการเป็นผูท้าํหนา้ทีM
ประสานงานอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งสมชิกทีMเขา้ร่วมประชุม 

           2. ประธานจะเลือกผูที้Mจะแสดงในแตล่ะบทบาททีMไดรั้บการสสมมุติขึ2น ซึMงควรใชว้ธีิการจบัสลากและการเลือกตวั
บุคคลไม่ควรบอกใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้  ซึMงในการแสดงบทบาทสมมุตินี2ควรใหส้มาชิกมีเวลาเตรียมตวัเพียงเลก็นอ้ย
เท่านั2น 

          3. ประธานควรเปิดโอกาสใหส้มาชิกแสดงบทบาทของตนอยา่งเตม็ทีM 

          4. ประธานจะดาํเนินการอภิปรายหลงัจากทีMการแสดงจบ โดยการอภิปรายควรเนน้ผลทีMไดรั้บจากการแสดงในแตล่ะ
บทบาท  

7. การอภิปรายแบบตอบกลบั Circular Response  
        MR.LONDERMEN    เป็นผูคิ้ดคน้และเป็นผูน้าํมาใชเ้ป็นคนแรก  การประชุมแบบนี2ควรใชก้ลบักลุ่มสมาชิกประมาณ
8-15 คน โดยจดัทีMนัMงเป็นรูปวงกลม การประชุมจะเริMมจากประธานกลุ่มเปิดการประชุม จากนั2นประธานจะเป็นผูเ้สนอ
ปัญหาเพืMอใหส้มาชิกแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกควรเรียลาํดบัทีMละคน  โดยเริMมจากคนทีMอยู่
ทางดา้นขวามือของประธานและเรียงไปตามลาํดบั 

    วธีิดาํเนินการ 

          1. ประธานกล่าวเปิดการประชุมแลเสนอปัญหาใหที้Mประชุมรับทราบและนาํอภิปราย 

          2.  จากนั2นสมาชิกทางดา้นขามือของประธานดาํเนินการอภิปรายต่อเมือจบแลว้สมาชิกคนถดัไปอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นของตน จากนั2นการอภิปรยจะดาํเนินตอ่เนืMองไปโดยเรียงไปทางขวามือตามลาํดบัจนครบโดยจะไม่มีการขา้ม
สมาชิกท่านใดท่านหนึMงไป 

         3.  ถา้ในการอภิปรายในครั2งนั2นหวัขอ้เรืMองประเด็นนั2น ๆ ยงัหาขอ้ยติุไม่ไดห้รือสมาชิกตอ้งการอภิปรายตอ่ทีMประชุม
จะตอ้งเปิดเวยีนการอภิปรายจนกวา่จะหาขอ้มูลยติุ 

          4. ในการจดัรูปแบบการอภิปรายจะจดัแบบใดก็ได ้โดยเลขานุการควรนัMงทางซา้ยมือของประธาน และเลขานุการจะ
เป็นผูจ้ดบนัทึก ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ของสมาชิกทุกคน 
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8. การอภิปรายแบบโต๊ะกลม Round Table  
            การจดัอภิปรายแบบนี2 เป็นการจดัใหส้มาชิกทุกคนเห็นหนา้กนัเป็นการประชุมทีMเป็นกนัเอง มาก ๆ ประธานจะทาํ
หนา้ทีMในการดาํเนินการประชุม จะมีเลขาเป็นผูจ้ดบนัทึกการประชุม ถา้สมาชิกท่านใดตอ้งการแสดงความคิดเห็น สามารถ
ยกมือขึ2นขอพดูไดเ้ลย การประชุมแบบนี2แตกตา่งจากแบบตอบกลบัคือสมาชิกไม่ตอ้งเรียงลาํดบัจากขวามือของประธาน
และการแสดงความคิดเห็นสามารถแสดงไดอ้ยา่งกวา้งขวางและใชเ้วลาตามทีMสมาชิกตอ้งการ 

   วธีิการดาํเนินการ 

        1. ประธานกล่าวเปิดการประชุมเสนอปัญหา 

         2.เมืMอสมาชิกรับทราบปัญหาหรือหวัขอ้ของการอภิปรายแลว้ถา้ท่านใดตอ้งการแสดงความคิดเห็นก็ใหย้กมือเพืMอขอ
พดูโดยไม่ตอ้งเรียงลาํดบั 

       3. ถา้หวัขอ้เรืMองหรือประเด็นนั2นยงัหาขอ้ยติุไม่ไดห้รือสมาชิกตอ้งการอภิปรายตอ่ทีMประชุมก็จะเปิดโอกาสใหอ้ภิปราย
ตอ่จนกวา่จะหาขอ้ยติุได ้

       4. สิMงสาํคญัประธานตอ้งกระตุน้ใหส้มาชิกไดแ้สดงความคิดเห็น และตอ้งช่วยสรุปขอ้ยติุใหไ้ด ้

       5. สาํหรับเลขาจะเป็ผูบ้นัทึกขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ของสมชิกทุกคนและสรุปผลการประชุมเพืMอนาํเสนอตอ่ประธาน
และสมาชิกตอ่ไป 

 

รูปแบบสถานที/และลกัษณะที/ดีของการสัมมนา 

รูปแบบสถานที/จัดสัมมนา  

- ฝ่ายสถานทีMตอ้งประสานงานกบัฝ่ายตา่งๆ เพืMอใหไ้ดข้อ้มูลเกีMยวกบั  

- จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทั2งหมด  

- จาํนวนและขนาดของหอ้งทีMใชส้มัมนา 

- สถานทีMตั2งของหอ้งสมัมนาหรือหอ้งประชุม  

- ความสมัพนัธ์ระหวา่งหอ้งสมัมนาใหญ่ – สมัมนากลุ่มยอ่ย-หอ้งนํ2 า-หอ้งรับรอง    

- ลกัษณะของหอ้งสมัมนา ควรเป็นเอกเทศ  

- เป็นหอ้งทีMมีอากาศถ่ายเทสะดวก  

- เครืMองอาํนวยความสะดวกภายในหอ้งสมัมนาแตล่ะหอ้ง  

- จดัทาํแผนทีMเดินทางมาหอ้งสมัมนา  

- จดัทาํผงัหอ้งสมัมนา  

- เตรียมเขียนป้ายชืMอตา่งๆ  

- วางแผนออกแบบเวทีสมัมนา 
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การจดัห้องสัมมนาขนาดใหญ่  

แบบที/นั/งในโรงภาพยนตร์ 

ผูส้มัมนาทุกคนนัMงหนัหนา้เขา้หาวทิยากร จดัได ้2 แบบ  

- การจดัทีMนัMงแบบไม่มีโตะ๊ 

- การจดัทีMนัMงแบบเฉียงเขา้หากนั 

แบบที/นั/งในห้องเรียน 

มีโตะ๊และเกา้อี2ใหผู้ส้มัมนา เพืMอสะดวกในการจดับนัทึก สามารถจดัได ้4 แบบ 

- การจดัทีMนัMงแบบในหอ้งเรียน 

- แบบแบ่งช่องเดินตรงกลาง 

- แบบเชืMอมโตะ๊ยาว 

- แบบหวัลูกศร 

 

การจดัห้องสัมมนาขนาดเลก็  

แบบรูปตวัยูหรือแบบรูปตวัว:ีแบบทีMนัMงรูปตวัยหูรือตวัว ี– ผูส้มัมนามองเห็นกิจกรรมการสมัมนาไดช้ดัเจน 

แบบรูปตวัท:ีแบบทีMนัMงรูปตวัที – ประธานหรือวทิยากรนัMงหวัโตะ๊ สมาชิกนัMงในส่วนทีMเป็นแนวยาว 

แบบรูปตวัโอ:แบบทีMนัMงรูปตวัโอ – ทุกคนนัMงอยูร่อบๆ โตะ๊ ประธานนัMงหวัโตะ๊ เลขานุการนัMงอยูห่วัโตะ๊อีกดา้นหนึMง  
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แบบรูปตวัแอล:แบบทีMนัMงรูปตวัแอล – ผูส้มัมนานัMงรอบตวัอกัษรตวัแอล ผูว้ทิยากรจะนัMงตา่งหาก ดงัรูป 

แบบรูปโต๊ะกลมและเหลี/ยม: แบบทีMนัMงโตะ๊กลมและสีMเหลีMยม – ทุกคนจะนัMงรอบๆ โตะ๊ ทุกๆฝ่ายจะสามารถอภิปรายได้

ทัMวถึง 

แบบที/นั/งกระจายกลุ่ม: แบบทีMนัMงกระจายกลุ่ม – จดัโตะ๊เป็นกลุ่มแตห่นัทีMนัMงไปทางประธาน เพืMอความสะดวกในการฟังคาํ

บรรยาย  

แบบรูปโต๊ะเดยีวหรือหลายโต๊ะ: แบบอาํนวยการ – จดัง่ายๆ เนน้ในเรืMองความอาํนวยความสะดวก และเพืMอใหเ้กิดความ

ใกลชิ้ดสนิทสนมระหวา่งสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา   

 

การจดัห้องสัมมนาขนาดกลาง  

- มีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาประมาณ 30-50 คน  

- ประยกุตรู์ปแบบของการจดัสมัมนาใหญ่ หรือขนาดเลก็มาใชไ้ด ้  

 

การจดัห้องสัมมนากลุ่มย่อย  

- อาจแบ่งกลุ่มยอ่ยไปตามหอ้งสมัมนาขนาดเลก็ใกล้ๆ กนัได ้ 

- แบ่งเป็นกลุ่มในหอ้งสมัมนาใหญ่ 

 

ลกัษณะของการจัดการสัมมนาที/ดี 

1. กาํหนดวตัถุประสงคข์องการสมัมนาอยา่งชดัเจน และแจง้ใหผู้เ้ขา้สมัมนาทุกคนทราบ 

2. จดัใหมี้การเสริมความรู้และประสบการณ์ใหแ้ก่ผูเ้ขา้สมัมนา 

3. เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้สมัมนาไดแ้ลกเปลีMยนความรู้และความคิด ไดค้น้ควา้ หรือแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

4. ผูเ้ขา้สมัมนาทุกคนใชปั้ญญาหรือใชเ้หตผุลในการตดัสินปัญหาตา่งๆร่วมกนั 

5. ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนามีบุคลิกภาพตามแบบประชาธิปไตย เช่น เคารพในความคิดของผูอื้Mน ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั

ของการสมัมนา กระตือรือร้นทีMจะทาํงานร่วมกบัคนอืMนๆ มีมารยาทในการพดูและการฟัง เป็นตน้ 

6. ผูเ้ขา้สมัมนามีทกัษะในการฟังและการพดู ฟังแลว้จบัใจความไดถู้กตอ้งตรงตามเนื2อหาเหมาะแก่เวลา และพดูสรุป

ไดถู้กตอ้ง 

7. ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนามีเจตคติทีMดีตอ่หวัขอ้สมัมนา และมีใจเป็นกลางจึงทาํใหก้ารสมัมนาไดผ้ล 

8. มีผูน้าํทีMดี ทั2งในการเตรียมการและการดาํเนินการสมัมนา 

9. มีการจดัการทีMดี เช่น จดัผูบ้รรยายหรือผูอ้ภิปรายทีMน่าสนใจ จดัรายการเป็นระเบียบไม่สบัสน ประชาสมัพนัธ์ใหผู้ ้

สมัมนาไดเ้ขา้ใจเกีMยวกบัการสมัมนาอยา่งชดัเจน 
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10. มีอุปกรณ์ทีMอาํนวยความสะดวกอยา่งครบถว้นและมีคุณภาพ เช่น เครืMองเขียน เครืMองฉายภาพขา้มศีรษะ 

ไมโครโฟน เอกสาร หนงัสือ หอ้งประชุม เป็นตน้ 

11. เป็นประโยชน์ตอ่สมาชิกผูเ้ขา้สมัมนา เช่น ไดเ้พิMมความรู้ ไดป้ระสบการณ์แลว้นาํความรู้ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์

ตอ่ตนเองโดยตรง หรือนาํไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ตอ่การดาํเนินงานหรือตอ่สถาบนัทีMเกีMยวขอ้งเป็นตน้ 

 

นอกจากนี2ถา้หากคาํนึงถึงบทบาทหนา้ทีMของบุคคลทีMเกีMยวขอ้งกบัการสมัมนาก็จะเป็นสิMงดีทีMเป็นอยา่งยิMงในการจดั

สมัมนาจะมีบุคคลทีMเกีMยวขอ้งกบัการสมัมนาอยู ่3 ฝ่ายดว้ยกนัคือ 

1. ผูจ้ดัสมัมนา 
2. วทิยากร 
3. ผูร่้วมสมัมนา 
บุคคลทั2ง 3 ฝ่ายนี2  มีบทบาท – หนา้ทีM ดงันี2  

 

ผู้จดัสัมมนา 

 ผูจ้ดัสมัมนา ไดแ้ก่บุคคลหรือคณะบุคคล หรือคณะกรรมการทีMทาํหนา้ทีMจดัการสมัมนา ประกอบดว้ยบุคคลหลาย

ฝ่าย ดงัตอ่ไปนี2  

1. ประธาน คือบุคคลทีMทาํหนา้ทีMอาํนวยการจดัสมัมนาในเรืMอง 

1.1 สรรหาบุคคลเพืMอทาํหนา้ทีMเป็นกรรมการในฝ่ายตา่งๆ  

1.2 ควบคุม ติดตาม และประสานงานกบัฝ่ายตา่งๆ 

1.3 วางแผนและดาํเนินการจดัทาํโครงการสมัมนาร่วมกบัฝ่ายตา่งๆ 

1.4 ใหค้าํปรึกษา ช่วยเหลือ สนบัสนุน 

1.5 วเิคราะห์ปัญหาและหาหนทางปฏิบติั 

1.6 พิจารณาตดัสินปัญหาตา่งๆทีMเกิดขึ2น 

1.7 ดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการตา่งๆ เพืMอดาํเนินการเกีMยวกบัการจดัสมัมนาเป็นระยะๆ จนถึงวนัทีMจดั

สมัมนา และเมืMอมีการจดัสมัมนาเสร็จสิ2น ควรจดัใหมี้การประชุมเพืMอดาํเนินการเกีMยวกบัการจดัทาํสรุปผลรายงานการ

สมัมนา และดาํเนินการจดัส่งสรุปผลรายงานการสมัมนาใหก้บัผูที้MเกีMยวขอ้งและผูส้นใจ 

 2. รองประธาน คือบุคคลทีMทาํหนา้ทีMช่วยประธาน ในการอาํนวยการจดัสมัมนา ทีMประธานดาํเนินการอยูแ่ละหาก

ประธานติดธุระจาํเป็น  รองประธานก็จะตอ้งทาํหนา้ทีMแทนประธาน นอกจากนี2  ยงัตอ้งทาํหนา้ทีMตามทีMประธานได้

มอบหมายใหไ้ปทาํ กล่าวคือจะตอ้งทาํงานเคียงคูก่บัประธานแตอ่ยูใ่นฐานะผูช่้วย ยกเวน้แตบ่างครั2 งทีMประธานติดภารกิจ 
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 3. เลขานุการ คือ บุคคลทีMทาํหนา้ทีMสาํคญัๆเกีMยวกบัการประชุมและการสมัมนา โดยมีหนา้ทีMดงัตอ่ไปนี2  

3.1 เตรียมการประชุม เพืMอการสมัมนา ตั2งแตก่ารประชุมขั2นตน้ , ออกหนงัสือเชิญประชุมใหเ้ป็นทีMเรียบร้อย 

และจดบนัทึกพร้อมจดัทาํรายงานการประชุม 

3.2 ดูแลการจดัสถานทีMประชุม ใหเ้รียบร้อย 

3.3 เตรียมการจดัสมัมนา ในเรืMองของเอกสารทีMจะตอ้งทาํใหเ้สร็จก่อนการสมัมนา ไดแ้ก่ โครงการ หนงัสือ

เชิญวทิยากรผูด้าํเนินรายการและผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 

3.4 เตรียมเอกสารและเครืMองมือเครืMองใช ้

3.5 เตรียมคาํสัMงแตง่ตั2งคณะกรรมการการดาํเนินการสมัมนา 

3.6 เตรียมทาํหนงัสือขออนุมติังบประมาณ 

3.7 เตรียมออกหนงัสือเชิญประธาน วทิยากร ผูด้าํเนินรายการ ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา และผูใ้หก้ารสนบัสนุนการ

สมัมนา 

3.8 เตรียมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ สนบัสนุนการสมัมนา (หากมี) 

3.9 เตรียมร่างคาํกล่าวเปิด-ปิด การสมัมนา 

3.10 เตรียมร่าง คาํกล่าวรายงานการจดัสมัมนา 

3.11 ดูแลการจดัสถานทีMสมัมนา ใหเ้ป็นทีMเรียบร้อย 

3.12 เตรียมหนงัสือขออนุญาตใชส้ถานทีM ขอยมืวสัดุ-อุปกรณ์จากแผนกตา่งๆหรือจากหน่วยงานอืMน 

3.13 เตรียมทาํเอกสารเกีMยวกบัการสมัมนาทั2งหมด 

 4. ผูช่้วยเลขานุการและคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ บุคคลเหล่านี2 เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ทีMในทีมงานของเลขานุการ 

หนา้ทีMช่วยงานของเลขานุการในทุกๆดา้น เช่น จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมใหเ้ป็นทีMเรียบร้อย ดูแลการทาํรายงานของฝ่ายตา่งๆ 

รวมทั2งติดตอ่ประสานงานกบัฝ่ายเอกสาร 

 5. ฝ่ายทะเบียนและคณะกรรมการ คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีMทาํหนา้ทีMเตรียมการเกีMยวกบัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาทั2งหมด 

ทาํการสาํรวจจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 
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ตวัอย่าง แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

การลงทะเบียน 

การสัมมนาวชิาการเรื/อง “การออกแบบสิ/งพมิพ์” 

วนัที/ 15 พฤศจกิายน 2558 

เวลา 08.00-16.00 น. 

ณ โรงละครชั7น 2 อาคาร 56 (คณะศิลปกรรมศาสตร์) 

มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

ลาํดบัที/ ชื/อ – สกลุ ลายเซ็น สถานที/ทาํงาน หมายเลขโทรศัพท์ 

     
     
     
     
     
     
 

 สิMงทีMฝ่ายทะเบียนจะแจกใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาส่วนมาก ไดแ้ก่ แฟ้มการเขา้สมัมนา ซึMงภายในแฟ้มมกัจะ

ประกอบดว้ย 

- โครงการจดัสมัมนา 
- กาํหนดการจดัสมัมนา 
- รายชืMอคณะกรรมการผูจ้ดัสมัมนา 
- เอกสารประกอบการสมัมนา 
- กระดาษเปล่าประมาณ 5 – 10 แผน่ 
- แบบสอบถาม 
- ดินสอ หรือปากกา 

6. กรรมการและอนุกรรมการฝ่ายเอกสาร คือ กลุ่มบุคคลทีMทาํหนา้ทีMพิมพ ์โรเนียว ถ่ายเอกสาร เยบ็เอกสาร เขา้เล่ม 

จดัทาํเอกสาร ทุกอยา่งทีMเกีMยวขอ้งกบัการจดัสมัมนา งานทีMเกีMยวขอ้งกบัเอกสารทีMไดรั้บมอบหมายมาจากฝ่ายเลขานุการให้

ดาํเนินการ และงานทีMไดรั้บมอบหมายจากประธานใหจ้ดัพิมพ ์ฯลฯ 

7. กรรมการฝ่ายสถานทีM คือ กลุ่มบุคคลทีMทาํหนา้ทีMจดัสถานทีMสมัมนา ทั2งนี2จะตอ้งประสานงานกบัทุกๆฝ่าย

เกีMยวกบัรูปแบบของสถานทีMทีMจะจดัสมัมนา รวมทั2งเวที เครืMองเสียง ไมโครโฟน เครืMองบนัทึกเสียง จอภาพ สไลด ์เครืMองฉาย

ภาพขา้มศรีษะ V.D.O การจดับรรยากาศของหอ้งสมัมนา เครืMองปรับอากาศ ฯลฯ เจา้หนา้ทีMฝ่ายแสงเสียงจะตอ้งอยูป่ระจาํ

หอ้งสมัมนา เพืMออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาตลอดเวลา หากเครืMองเสียงขดัขอ้งจะไดด้าํเนินการแกไ้ขได้

ทนัที 
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8. กรรมการฝ่ายสวสัดิการ คือ กลุ่มบุคคล ทีMหนา้ทีMในเรืMองอาหารหรือ อาหารวา่งและเครืMองดืMม ตอ้งจดัเตรียม

ภาชนะสาํหรับใส่เครืMองดืMม อาหารวา่งใหเ้รียบร้อย ทั2งนี2จะตอ้งประสานงานกบัฝ่ายทะเบียนเพืMอจะไดท้ราบจาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

สมัมนาทั2งหมด 

9. กรรมการฝ่ายเหรัญญิก คือ บุคคลทีMทาํหนา้ทีMควบคุมดูแลเกีMยวกบัการเงิน การบญัชี งบประมาณคา่ใชจ่้ายตา่งๆ

ของแตล่ะฝ่าย สามารถตรวจสอบเกีMยวกบังบประมาณของแตล่ะฝ่ายทีMเสนอมา และเขม้งวดเกีMยวกบัการจ่ายเงินใหแ้ก่ฝ่าย

ตา่งๆ ซึMงจะตอ้งมีหลกัฐานการรับและการจ่ายเงินอยา่งชดัเจน สามารถตอบคาํถามแก่ทุกฝ่ายได ้และตอ้งจดัทาํบญัชีรายรับ 

รายจ่าย และงบดุลใหเ้ป็นทีMเรียบร้อยเมืMอการสมัมนาไดเ้สร็จสิ2น 

10. กรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ คือบุคคลทีMทาํหนา้ทีMเผยแพร่ขา่วสารของการจดัสมัมนาไปยงักลุ่มเป้าหมายใน

แหล่งตา่งๆ ใหม้ากทีMสุด โดยอาศยัสืMอตา่งๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ โปสเตอร์ แผน่พบั ฯลฯ การทีMมีบุคคลใหค้วาม

สนใจเขา้ร่วมสมัมนามากๆ และสามารถนาํประโยชน์ทีMไดจ้ากการสมัมนาไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้นบัวา่การ

ประชาสมัพนัธ์มีบทบาทสาํคญั ทีMมีส่วนใหก้ารสมัมนาบรรลุวตัถุประสงค ์

 

วทิยากร 

 คือ บุคคลทีMทาํหนา้ทีMในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนเสนอแนวคิดทีMกวา้งไกล เพืMอให้

ผูฟั้งเกิดความรู้ (Congnitive Domain) ทกัษะ (Psychomotor Domain) และเจตคติ (Affective Domain) ตลอดจนแนวคิดริเริMมสร้างสรรค ์

สามารถนาํความรู้ทีMไดรั้บนั2นไปใชใ้หเ้กิดประโยชนท์ั2งแก่หน่วยงาน ตนเอง และสงัคมโดยส่วนรวม 

 

ผู้ร่วมสัมมนา 

 ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลทีMเขา้ร่วมสมัมนาซึMงส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคที์Mจะมาร่วมฟังเพืMอใหไ้ดค้วามรู้ แนวคิด วธีิการ

ปฏิบติั ฯลฯ 

บทบาท-หน้าที/ของผู้เข้าร่วมสัมมนา 

1. ศึกษาเอกสารการสมัมนา เพืMอใหเ้กิดความเขา้ใจและไดแ้นวทางของการสมัมนา 
2. ฟังและฝึกปฏิบติัตามทีMวทิยากรแนะนาํ 
3. ตั2งใจรับความคิดเห็นของผูอื้Mน โดยใชส้ติปัญญา ดุลยพินิจพิจารณา 
4. คิดและไตร่ตรองดว้ยเหตุและผล อยา่งรอบคอบก่อนพดูทุกครั2 ง 
5. เสนอความคิดเห็นและแลกเปลีMยนความรู้กบัผูอื้Mน 
6. การแสดงความคิดเห็นแตล่ะครั2 ง ตอ้งเป็นไปตามความเป็นจริง 
7. จดบนัทึกประเด็นสาํคญัตา่งๆทีMไดจ้ากการสมัมนา 
8. สรุปสิMงทีMไดจ้ากการสมัมนา เพืMอเป็นแนวทางในการนาํไปปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน ์

 

 



20 

 

  www.far.ssru.ac.th 

 

เอกสารประชุมที/ต้องเตรียมไว้ก่อนและหลงัการประชุม 

1. หนงัสือเชิญประชุม 
2. ระเบียบวาระการประชุม 
3. รายชืMอผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
4. รายงานการประชุมครั2 งทีMแลว้ (ถา้มี) 
5. รายงานการประชุม 
6. เอกสารอืMนใด ทีMเป็นขอ้มูลทีMจาํเป็นตอ้งใชป้ระกอบการพิจารณาในวาระตา่งๆของการประชุม 

 

การจดัทาํเอกสารที/เกี/ยวข้องกบัการสัมมนา 

เอกสารทีMตอ้งจดัทาํเพืMอการสมัมนา ไดแ้ก่ 

1. โครงการสมัมนา และแผนปฏิบติังาน 
2. เอกสารประกอบการสมัมนา 
3. รายชืMอผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา และหนงัสือเชิญเขา้ร่วมสมัมนา 
4. คาํสัMงแตง่ตั2งคณะกรรมการดาํเนินงานสมัมนา 
5. หนงัสือขออนุมติังบประมาณ จดัดาํเนินงาน หรือหนงัสือขอความอนุเคราะห์สนบัสนุนการดาํเนินงาน 
6. หนงัสือเชิญวทิยากรและผูด้าํเนินรายงาน 
7. คาํกล่าวรายงาน-กล่าวเปิด-ปิด การสมัมนา 
8. หนงัสือขอบคุณวทิยากรและผูด้าํเนินรายการ 
9. การประเมินผลการสมัมนา 
10. เอกสารรายงานสรุปผลการสมัมนา 

 

หลกัการจดัทาํโครงการ 

 การจดัทาํโครงการในส่วนตอ่ไปนี2  จะเป็นการจดัทาํโครงการสาํหรับแบบทีMทาํโครงการเสนอใหผู้บ้ริหาร ใหผู้มี้

อาํนาจอนุมติั  หรือ ใหผู้ที้Mมีหนา้ทีMวเิคราะห์โครงการพิจารณาโครงการใหป้ฏิบติัการ เพืMอขอใหพิ้จารณาสนบัสนุน

งบประมาณ เพืMอจดัสรรทรัพยากร โครงการเพืMอวตัถุประสงคด์งักล่าวนี2  ในภาษาองักฤษนิยมเรียกกนัวา่ Project proposal ซึMง

โดยทัMวไปแลว้ จะแสดงใหเ้ห็นถึงสิMงสาํคญัๆ ดงัตอ่ไปนี2  

1. ผลงานทีMจะได ้หรือทีMตอ้งการจากโครงการนั2น 
2. แสดงขั2นตอนในการดาํเนินงาน หรือ แสดงกิจกรรมตามลาํดบัขั2นในการดาํเนินงาน และนาํไปสู่

วตัถุประสงคข์องโครงการนั2น (แสดงรายละเอียดในการปฏิบติังาน เพืMอใหบ้รรลุเป้าหมายการดาํเนินงาน
ในช่วงระยะตา่งๆ) 

3. แสดงชดัเจนถึงการเงิน งบประมาณ 

4. แสดงถึงวธีิการติดตาม ควบคุมกาํกบัใหมี้การดาํเนินงานตามแผนโครงการนั2น 
5. แสดงวธีิการประเมินผลสมัฤทธ์ของโครงการ 
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6. ในโครงการบางประเภท ยงัแสดงรายละเอียดใหเ้ห็นเพิMมเติมถึงผลพลอยได ้หรือผลกระทบทีMอาจเกิดขึ2น 
สิMงทีMแสดงในโครงการแบบ Project proposal คือ เมืMอผูมี้อาํนาจตดัสินใจอนุมติั ไดอ่้านโครงการ หรือไดพิ้จารณาโครงการนั2น

แลว้ สามารถทราบไดท้นัทีวา่โครงการนั2น 

1. ตอ้งการจะทาํอะไร ผละงานของโครงการนั2นคืออะไร 
2. จะทาํไดอ้ยา่งไร ดว้ยวธีิใด 
3. จะตอ้งใชง้บประมาณสกัเท่าใด 
4. จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ตกลงใหท้าํแลว้ จะมีการดาํเนินงานจนบรรลุผลตามทีMไดก้าํหนดไว ้
 

รายละเอียดเหล่านี2  เป็นสิMงทีMผูเ้สนอโครงการ จะตอ้งระบุใหช้ดัเจน เพืMอช่วยใหผู้ที้Mทาํหนา้ทีMพิจารณาโครงการ 

เขา้ใจโครงการไดเ้ป็นอยา่งดี  

การเขียนแผนโครงการหรือการจดัทาํโครงการเพืMอเสนอของหน่วยงานใด จะตอ้งใชต้ามแบบฟอร์มโครงการ หรือ

ใชต้ามแบบโครงสร้างของโครงการ ทีMหน่วยงานนั2นกาํหนดไวเ้ป็นหลกัสาํคญั การเสนอรายละเอียดในส่วนตา่งๆ จะตอ้ง

เป็นไปตามแนวปฏิบติัเฉพาะ ซึMงผูจ้ดัทาํโครงการเสนอ จะตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 

โครงการทั/วไป 

หลกัการเขียนโครงการ ทีMเป็นโครงการแบบทัMวไปนั2น เป็นหลกัการทีMอาจประยกุตใ์ชไ้ดค้อ่นขา้งกวา้งขวาง อาจ

ปรับขยายใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการในประเด็นตา่งๆ ตลอดจนอาจนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัทาํ Project proposal ใน

รูปแบบอืMนได ้

คาํถามทีMผูบ้ริหาร หรือนกัวเิคราะห์โครงการ ชอบถาม เมืMอพิจารณาแผนและโครงการ มีดงันี2  

1. ชืMอโครงการ 
2. บุคคล หรือหน่วยงานทีMรับผดิชอบ 
3. เวลาทีMใช ้(ในการดาํเนินโครงการ) 
4. หลกัการ-เหตผุล / ความเป็นมาของโครงการ / หรือความสาํคญัของโครงการ 
5. วตัถุประสงค(์ของโครงการ) 
6. วธีิดาํเนินงาน (เพืMอใหบ้รรลุเป้าหมาย) 
7. งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ 

8. การติดตาม ควบคุมกาํกบั และประเมินผล 
9. ผล (ประโยชน์พลอยได)้ ทีMคาดวา่จะไดรั้บจากโครงการ 
10. ผูเ้สนอโครงการ 
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รายละเอยีดในโครงสร้างของโครงการ 

 จากโครงสร้างของโครงการ จะมีลกัษณะเฉพาะสาํหรับการปฏิบติัแตกตา่งกนั รายละเอียดตอ่ไปนี2จะเป็น

รายละเอียด ทีMใชเ้ป็นกรอบกาํกบัการเสนอรายละเอียด ตามประเดน็ในโครงสร้างของโครงการ แบบ Project proposal  

 

ชื/อโครงการ 

 ชืMอโครงการ จะเป็นส่วนทีMจะบอกใหท้ราบวา่ “จะทาํอะไร”  ชืMอโครงการส่วนใหญ่แลว้ มกัจะมาจาก ชืMองานทีMจะ

ปฏิบติั หรืออาจเป็นชืMอทีMมาจากลกัษณะเฉพาะของกิจกรรม เช่นโครงการวจิยัและพฒันา.......   

 หลกัการสาํคญั สาํหรับการระบุชืMอโครงการก็คือ ควรระบุชืMอโครงการดว้ยขอ้ความในลกัษณะทีM “สั7น – กะทดัรัด 

และต้องชัดเจน”ตอ้งมีการกาํหนดขอบขา่ยและความหมายของโครงการประกอบไวด้ว้ย เพืMอขยายความใหเ้ป็นทีMเขา้ใจได ้

หลกัสาํคญัสาํหรับการเขียนชืMอโครงการคือ สั2น – กะทดัรัด – แตต่อ้ง ชดัเจน 

 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 บุคคล-คณะบุคคลหรือหน่วยงานทีMรับผดิชอบการปฏิบติัโครงการ รายละเอียดในส่วนนี2  จะแสดงถึงตวับุคคลหรือ

หน่วยงานทีMรับผดิชอบ เพืMอการพิจารณาถึงความน่าเชืMอถือไดข้องบุคคลผูดู้แลกาํกบัการดาํเนินงานของโครงการทีMเสนอ 

โดยเฉพาะจะเนน้ทีMความน่าเชืMอถือได ้ของผูที้MจะดูแลการปฏิบติังานของโครงการทีMเสนอ 

 

เวลา(ในการดาํเนินงาน) 

 ตั2งแตต่น้จนเสร็จสิ2น วา่จะตอ้งใชเ้วลาทั2งหมดเท่าใด เหมาะสมหรือไม่ ส่วนทีMแสดงเวลา จะบอกใหท้ราบวา่ จะใช้

เวลาในช่วงใดจากเวลาใดถึงเวลาใด จะมีการแบ่งช่วงการปฏิบติัเป็นช่วงๆ ช่วงระยะเวลาตา่งทีMกาํหนดไวเ้หมาะสมกบัสภาพ

การปฏิบติั  

 หลกัสาํคญัในเรืMองการกาํหนดเวลาก็คือ ตอ้งการทราบเวลารวมทั2งหมดทีMจาํเป็นตอ้งใช ้ซึMงครอบคลุมระยะเวลา

ทั2งหมด และช่วงเวลาทีMใช ้เพืMอจะไดป้ระเมินความเหมาะสมในการใชเ้วลา 

 

หลกัการ – เหตผุล / ความเป็นมา หรือ ความสําคญัของโครงการ 

 รายละเอียดในส่วนนี2จะแสดงถึงเหตุผลวา่ ทาํไมจึงตอ้งทาํเป็นโครงการ ทาํไมตอ้งทาํโครงการนั2น แสดงถึงทีMมี

ของการทาํโครงการนั2นวา่ มีเหตผุลความเป็นมา หรือมีความสมควรอยา่งไร เช่น มาจากปัญหา มาจากความตอ้งการในการ

พฒันา มาจากนโยบาย มาจากแผนพฒันา มาจากเกณฑม์าตรฐานงาน 
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 ผูเ้สนอโครงการจะตอ้งใหเ้หตุผล และความจาํเป็นในการจดัทาํโครงการใหช้ดัเจน สนบัสนุนใหมี้นํ2าหนกั แสดง

ใหเ้ห็นถึงความเหมาะสมหรือความจาํเป็นของการทาํโครงการนั2น แสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งโครงการกบังานทีM

ตอ้งรับผดิชอบ 

 

วตัถุประสงค์ 

 วตัถุประสงค ์เป็นสิMงทีMแสดงใหเ้ห็นวา่ถา้ใหท้าํตามทีMโครงการกาํหนดแลว้ จะมผีลงาน จะเห็นผลอะไรเกดิขึ7น จะ

ได้เห็นผลผลติหรือผลงานใดที/เป็นชิ7นเป็นอนั ตามทีMระบุไวใ้นวตัถุประสงค ์เป็นสิMงทีMแสดงใหผู้พิ้จารณาโครงการทราบวา่ 

เมืMอไดต้ดัสินใจใหท้าํโครงการนั2นแลว้ ผลสุดทา้ยทีMเกิดจากการปฏิบติัตามโครงการนั2น 

 ข้อความที/แสดงวตัถุประสงค์ ซึ/งถือกนัว่าเป็นข้อความวตัถุประสงค์ที/ด ีกค็อื ต้องระบุผลงานที/ชัดเจน ต้องมี

ลกัษณะที/จาํเพาะเจาะจง ไม่คลมุเครือ ไม่ทาํให้ตคีวามหรือแปลความหมายได้เป็นหลายอย่าง 

 วตัถุประสงคข์องโครงการ จะแสดงชดัในรูปของผลงาน แสดงถึงชิ2นงาน เนื2องานทีMชดัเจน แสดงถึงสิMงทีMตอ้งการ

จะใหเ้กิดขึ2นเมืMอทาํโครงการเสร็จสิ2นแลว้ 

 หลกัการสาํคญั ทีMใชก้าํกบัการเขียนขอ้ความ ทีMแสดงวตัถุประสงคใ์นระดบัโครงการ ก็คือ จาํเพาะเจาะจง – วดัได้ – 

นับได้ – เป็นสิ/งที/ทาํได้ – เป็นเรื/องจริงที/เป็นไปได้ไม่เพ้อฝัน - เป็นสิ/งที/อาจทาํให้สําเร็จได้ในเวลาอนัสมควร 

 วตัถุประสงค ์จะแสดงใหเ้ห็นวา่ ตอ้งทาํอะไรใหเ้กิดขึ2น จะสนองสภาพทีMเป็นเหตุผล ทีMเป็นมาของโครงการนั2น 

ขอ้ความแสดงถึงวตัถุประสงคจึ์งตอ้งเป็นสิMงทีM มีความแน่นอนจาํเพาะเจาะจง ชดัเจน สามารถวดัได ้ตรวจสอบได ้ส่วนเรืMอง

จาํนวนขอ้ของวตัถุประสงคใ์นแตล่ะโครงการ แตไ่ม่ควรมีจาํนวนขอ้มากนกั 

 

เป้าหมาย 

 เป้าหมายเป็นการกาํหนดจุดในการปฏิบติังาน (จะปฏิบติัอยา่งไร จาํนวนเท่าใด ในเงืMอนไขใด ในช่วงเวลาอยา่งไร

จึงจะบรรลุเป้าหมายการทาํงานในช่วงตา่งๆตามทีMไดก้าํหนดไว)้ เป้าหมายมีลกัษณะเป็นวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เป็น

ส่วนประกอบของแตล่ะวตัถุประสงคข์องโครงการ 

 ตวัวตัถุประสงค ์จะมีลกัษณะเป็นจุดสุดทา้ย หรือผลงานสุดทา้ยทีMตอ้งการจากโครงการ ส่วนเป้าหมายมีลกัษณะ

เหมือนจุดหมายรายทาง ก่อนทีMจะบรรลุถึงจุดหมายสุดทา้ยแตล่ะขอ้ 

 เป้าหมาย มกัจะแสดงลกัษณะเชิงปริมาณ บอกลกัษณะทีMแสดงถึงคุณภาพ ทีMเกีMยวขอ้งกบัการดาํเนินงานตาม

วตัถุประสงคใ์นโครงการก็ได ้แตม่กัจะกาํกบัดว้ยเงืMอนไขเวลา 

 ในโครงการตา่งๆนั2น ถา้ปรากฏวา่วตัถุประสงคแ์ตล่ะขอ้ มีลกัษณะเป็นวตัถุประสงคแ์บบง่าย ไม่สลบัซบัซอ้น

สามารถปฏิบติัใหเ้สร็จสิ2นไดภ้ายในเวลาทีMคอ่นขา้งรวดเร็ว  และใหใ้ชว้ตัถุประสงคน์ั2น เป็นตวักาํกบัการกาํหนดแผนปฏิบติั 
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วธีิดาํเนินงาน 

 เป็นการเขียนเพืMอแสดงขั2นตอนของการทาํงานทั2งหมด เพืMอใหผู้ด้าํเนินงานเขา้ใจลาํดบัขั2นตอนของการทาํงาน 

และสามารถดาํเนินงานตามทีMไดก้าํหนดไว ้เพืMอใหง้านบรรลุวตัถุประสงค ์

 วธีิดาํเนินงาน จะขึ2นอยูก่บัเนื2อหาสาระ และรายละเอียดของโครงการแตล่ะโครงการ แตบ่างโครงการก็อาจถือเอา

ความเปลีMยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ดงันั2นจึงตอ้งจดัทาํแผนปฏิบติังาน เพืMอแสดงการทาํงานแต่ละขั2นตอนวา่ตอ้งใช้

ระยะเวลาเท่าใด และเพืMอจะไดติ้ดตามงานไดง่้าย 

วธีิดาํเนินงาน จึงอาจแบ่งไดด้งันี2  

1. ขั7นเตรียมการ หมายถึง ก่อนทีMจะดาํเนินงานหรือจะตอ้งเตรียมการทุกอยา่งใหพ้ร้อม ไดแ้ก่เรืMองดงัตอ่ไปนี2  

- วางแผนงานเพืMอกาํหนดโครงการ 

- ประชุมแตง่ตั2งคณะกรรมการ 

- เขียนโครงการและเสนอตามลาํดบัขั2นเพืMอพิจารณาอนุมติั 

- ประชุมติดตามงานแตล่ะฝ่ายและหาขอ้บกพร่องเพืMอแกไ้ข 

2. ขั7นดาํเนินการ หมายถึง การลงมือปฏิบติังาน จนกระทัMงงานแลว้เสร็จ โดยทัMวไปไดแ้ก่เรืMองดงัตอ่ไปนี2  

- เชิญวทิยากร 

- ประชาสมัพนัธ์ 

- จดัสถานทีM พร้อมทดลองแสง เสียง 

- ดาํเนินงาน จดัสมัมนา 

- ติดตามประเมินผลงาน 

- สรุปผลการสมัมนา 

- เสนอเอกสารสรุปผลการสมัมนา และการประเมินผลงานแก่ประธาน 

- เผยแพร่เอกสารสรุปผลการสมัมนา ไปยงัผูเ้กีMยวขอ้ง 

งบประมาณ 

 โดยหลกัวชิาการทางดา้นการวางแผนแลว้ ส่วนทีMวา่ดว้ยเรืMองงบประมาณนี2  คือส่วนทีMตอบคาํถามวา่ จะตอ้งใชเ้งิน

ใชง้บประมาณสกัเท่าใด และจะเอามาจากไหน ส่วนทีMแสดงถึงงบประมาณนี2  จะเป็นเรืMองทีMเกีMยวกบัทรัพยากรทีMจาํเป็น

สาํหรับการดาํเนินงานตามโครงการนั2น ปกติแลว้จะครอบคลุมเรืMองกาํลงัคนทีMตอ้งใช ้ในการปฏิบติังานและกิจกรรม 

ครอบคลุมถึงวสัดุอุปกรณ์และสิMงอาํนวยความสะดวกทีMจาํเป็น และครอบคลุมถึงเงินงบประมาณ และแสดงถึงแหล่งเงินทีM



25 

 

  www.far.ssru.ac.th 

 

คาดวา่จะไดม้าสนบัสนุนโครงการ  โดยเฉพาะในดา้นการงบประมาณ สิMงทีMผูพิ้จารณาโครงการสนใจ นอกเหนือไปจากการ

พิจารณาเรืMองความคุม้คา่ ในการใชจ่้ายแลว้ สิMงทีMมกัตอ้งการจะทราบในทนัทีคือ 

1. ยอดรวมเงินคา่ใชจ่้ายทั2งหมดของโครงการนั2น 
2. รายละเอียดคา่ใชจ่้ายแตล่ะดา้น แตล่ะรายการ 
3. ยอดรวมคา่ใชจ่้ายเฉพาะในช่วงระยะตา่งๆ ในการปฏิบติัตามโครงการ 
4. แหล่งสนบัสนุน แหล่งงบประมาณ และแหล่งทรัพยากรอืMนๆทีMเกีMยวขอ้ง 

 

การตดิตามกาํกบัและการประเมนิผล 

 ในการดาํเนินงานจดัสมัมนาธุรกิจศึกษา เพืMอเป็นการติดตามผลการดาํเนินงานวา่ ไดบ้รรลุผลตามเป้าหมายทีMวาง

หรือไม่ เพียงใด มีสิMงใดทีMควรแกไ้ขอยา่งไร เพืMอจะไดเ้ป็นแนวทางปรับปรุงแกไ้ขในคราวตอ่ไป จึงควรอยา่งยิMงทีMจะไดท้าํ

การประเมินผล ซึMงอาจจะใชว้ธีิการประเมินผลโดยการ 

- สงัเกต 
- สาํรวจ (ออกแบบสอบถาม) 
- สมัภาษณ์ 

- วเิคราะห์ 
 

ผลที/คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

หมายถึงการคาดคะเนวา่ เมืMอสิ2นสุดการจดัสมัมนาแลว้ จะไดป้ระโยชน์หรือเกิดผลดี หรือผลพลอยไดจ้ากการนี2

อยา่งไรบา้ง ซึMงอาจระบุเป็นขอ้ๆ ดงันี2  

1. มีอุทยานไมห้อมไทยในสถาบนั... 
2. เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางวทิยาการของนกัศึกษา 
3. คณาจารยแ์ละนกัศึกษาคณะ.... มีความรักและสามคัคีเกิดความร่วมมือ-ร่วมแรง-ร่วมใจ ทาํกิจกรรมเพืMอ

ส่วนรวม 
4. มีสถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจ ทีMปลอดมลภาวะเป็นพิษ เป็นตน้ 

 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 หมายถึง กลุ่มบุคคล หน่วยงาน หรือองคก์ารทีMเป็นผูรั้บผิดชอบโครงการ ดาํเนินการจดัสมัมนา จนงานเสร็จสิ2น 

ในการเขียนผูรั้บผิดชอบโครงการจะตอ้งระบุชืMอกลุ่มบุคคล หน่วยงาน หรือองคก์ารทีMรับผิดชอบใหช้ดัเจน 
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แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 

 การเขียนโครงการ โดยทัMวไปจะมีรูปแบบการเขียนครอบคลุมสาระทั2ง 12 ขอ้ทีMกล่าวมาขา้งตน้ เพียงแตบ่างแห่ง

อาจนาํหวัขอ้ ผูรั้บผดิชอบโครงการ ขึ2นก่อนตามดว้ย ลกัษณะโครงการทั2งนี2  สุดแตค่วามสะดวกและเห็นสมควร บางแห่งก็

นาํเอาหลกัการและเหตผุลขึ2นก่อนก็ได ้

 

โดยสรุปแล้วหลกัการวางแผนโครงการทั/วไปนั7น มหีลกัใหญ่ของโครงการที/ดคีอื 

1. ตอ้งใหเ้ป็นทีMเขา้ใจไดง่้าย 
2. มีวตัถุประสงค ์หรือผลทีMคาดหวงัจากการดาํเนินงานชดัเจนจาํเพาะเจาะจง ชดัเจน 
3. เห็นลาํดบัขั2นตอนในการดาํเนินงาน 
4. กาํหนดเรืMองงบประมาณคา่ใชจ่้าย ชดัเจนและเหมาะสม 
5. มีวธีิการติดตาม กาํกบัการทาํงาน และการตรวจสอบผล พิสูจน์ผลสาํเร็จของโครงการชดัเจน น่าเชืMอถือได ้
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อ้างองิ 

ความหมายของการจดัสมัมนา 

https://sites.google.com/site/karsammna/khana/sarbay/bth-thi-1-khwam-ru-thawpi-keiyw-kab-kar-sammna/khwam-hmay-

khxng-kar-sammna: คน้หาเมืMอ 26/08/2558 

 

หลกัการและแนวคิดสาํคญัในการสมัมนา 

www.vcharkarn.com/uploads/152/152788.doc: คน้หาเมืMอ 27/08/2558 

 

การเตรียมการและกระบวนการของการสมัมนา 

http://www.teacher.ssru.ac.th/chanoknart_ma/: คน้หาเมืMอ 27/08/2558 

hq.prd.go.th/plan/download/article/article_20140901111006.ppt: คน้หาเมืMอ 29/08/2558 

 

รูปแบบการสมัมนา 

http://www.slideshare.net/taninkam/ss-38017939: คน้หาเมืMอ 29/08/2558 

https://www.gotoknow.org/blog/nart-ap: คน้หาเมืMอ 29/08/2558 

 

รูปแบบสถานทีMและลกัษณะทีMดีของการสมัมนา 

www.vcharkarn.com/uploads/152/152788.doc: คน้หาเมืMอ 27/08/2558 

http://www.teacher.ssru.ac.th/tanit_pu/file.php/1/CAM3801/Document/_-2.doc: คน้หาเมืMอ 31/08/2558 

http://www.thaieditorial.com/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E

0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%

B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1/: คน้หา

เมืMอ 31/08/2558 

 

 

 


