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คํานํา
เอกสารประกอบการเรี ย นการสอนรายวิชาการจัดประชุ มสั มมนา (2201-2312) ฉบับ นี
ข้า พเจ้า นางอภิ ญญา กี ร ติ สุ วคนธ์ ตํา แหน่ ง ครู สั ง กัดวิ ท ยาลัย อาชี วศึ ก ษาภู เก็ ต ช่ วยราชการ
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ราษฎร์ ธ านี ได้ จ ัด ทํา ขึ น ตรงตามหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาพณิ ชยการ สาขางาน
การเลขานุ การ มีทงหมด
ั
; หน่ วย ประกอบด้วยเรื= อง ความรู ้เบืองต้นเกี= ยวกับการประชุ มสัมมนา
บทบาทและหน้าที= ข องผูท้ ี= เกี= ย วข้องกับการประชุ ม สั ม มนา รู ป แบบของการจัดประชุ ม สัม มนา
เอกสารที=เกี=ยวข้องกับการประชุ มสัมมนา สถานที=และวัสดุอุปกรณ์ ขันตอนการจัดประชุ มสัมมนา
และการประเมินผลการประชุมสัมมนา
ข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิ=งว่าเอกสารประกอบการสอนฉบับนี จะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนได้
เป็ นอย่างดี การจัดทําเอกสารได้รับการส่ งเสริ มสนับ สนุ นจากผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยอาชี วศึ กษา
สุ ราษฎร์ ธ านี รองผู ้อ ํา นวยการฝ่ ายวิ ช าการ หั ว หน้ า แผนกวิ ช า ตลอดจนเพื= อ นร่ วมงาน
จึงขอขอบพระคุณ ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนีด้วย
(ลงชื=อ)...................................................................................
(นางอภิญญา กีรติสุวคนธ์)
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ลักษณะรายวิชา/หลักสู ตรรายวิชา
รหัสวิชา 2201-2312 ชื=อวิชา การจัดประชุ มสั มมนา จํานวน E หน่วยกิต M ชัว= โมง/สัปดาห์
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขาวิชาพณิ ชยการ สาขางานการเลขานุการ

จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
D. มีความเข้าใจในการจัดประชุมสัมมนา
E. นําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
M. มีเจตคติที=ดีในการปฏิบตั ิงาน
มาตรฐานรายวิชา
D. บอกขันตอนการประชุมสัมมนา
E. จัดการประชุมสัมมนา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี=ยวกับการจัดประชุมสัมมนา ขันตอน รู ปแบบ เอกสาร สถานที= วัสดุอุปกรณ์ในการประชุม

ง

การวิเคราะห์ หน่ วยการเรียนรู้
รหัสวิชา 2201-2312 ชื=อวิชา การจัดประชุ มสั มมนา
หน่วยกิต (ชัว= โมง) 2 (3) เวลาเรี ยนต่อภาคเรี ยน LF ชัว= โมง
หน่ วยที
ชื อหน่ วยการเรี ยนรู้
1
ความรู ้เบืองต้นเกี=ยวกับการประชุมสัมมนา
2
บทบาทและหน้าที=บุคคลที=เกี=ยวข้อง
กับการจัดประชุมสัมมนา
3
รู ปแบบของการจัดประชุมสัมมนา
4
เอกสารที=เกี=ยวข้องกับการประชุมสัมมนา
5
สถานที=และวัสดุอุปกรณ์
6
ขันตอนการประชุมสัมมนา
7
การประเมินผลการประชุมสัมมนาการ
รวม
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6
6
6
9
9
12
6
54

หน่ วยที 1

ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับการประชุ มสั มมนา
สาระสํ าคัญ
การประชุมสัมมนา คือ การประชุมระดมความคิดเห็นแลกเปลียนความรู ้และประสบการณ์
เพือหาข้อสรุ ป เสนอแนะ แนวทางแก้ปัญหาร่ วมกันเพือให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึง อาจจําแนกตามวัตถุประสงค์ได้ - ประเภท ประกอบด้วย การประชุมเพือแจ้งให้ทราบ การ
ประชุมเพือการแก้ปัญหา การประชุมเพือระดมความคิดเห็น การประชุมเพือการตัดสิ นใจ การ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และการประชุมสัมมนา ความสําเร็ จของการจัดประชุมสัมมนาผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมจะต้องช่วยกันระดมความคิดเห็นแลกเปลียนความรู ้และประสบการณ์ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึงขององค์กร หรื อหมู่คณะ ปั จจัยสําคัญทีจะทําให้การประชุมสัมมนามี
ความสมบูรณ์ครบถ้วนจําเป็ นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน ดังนี2 ด้านเนื2 อหา ด้านบุคลากร ด้าน
สถานทีและอุปกรณ์ รวมทั2งด้านเวลาและงบประมาณทีเหมาะสม จึงจะทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และ
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. บอกความหมายความสําคัญของการประชุมสัมมนาได้
2. บอกวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาได้
7. บอกองค์ประกอบของการประชุมสัมมนาได้
8. บอกประเภทของการประชุมสัมมนาได้
9. อธิ บายประโยชน์ของการจัดประชุมสัมมนาได้
-. อภิปรายสรุ ปสาระสําคัญเบืองต้นเกียวกับการจัดประชุ มสัมมนาได้
สาระการเรี ยนรู้
การประชุมสัมมนา เป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับการบริ หาร และการปฏิบตั ิงานขององค์กรการ
ประชุมสัมมนาทีมีประสิ ทธิ ภาพต้องมีวตั ถุประสงค์ การประชุมทีชัดเจน มีการเตรี ยมการอย่างดี ผู ้
ร่ วมประชุมมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลียนความรู ้และประสบการณ์เพือหาข้อสรุ ปตาม
วัตถุประสงค์ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายไม่วา่ จะเป็ นการประชุมประเภทใด ก็ตามมีวตั ถุประสงค์
อย่างไร ก็ตอ้ งเข้าใจขั2นตอน และปฏิบตั ิตามหลักการของการประชุมสัมมนา จึงจะทําให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
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1. ความหมายของการประชุ มสั มมนา
การประชุ ม สัม มนา เป็ นสิ งสําคัญสําหรั บการบริ หาร และการปฏิ บตั ิ ง านขององค์ก รใน
ปั จจุบนั การประชุ มสัมมนาจะมี ประสิ ทธิ ภาพต้องมีวตั ถุ ประสงค์การประชุ มที ชัดเจน มีการ
เตรี ยมการอย่างดี ผูร้ ่ วมประชุ มมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี ยนความรู ้ และประสบการณ์
เพือหาข้อสรุ ปตามวัตถุ ประสงค์ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็ นการประชุ มประเภทใดก็
ตามมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งไร จํา เป็ นต้ อ งเข้ า ใจขันตอน และปฏิ บ ั ติ ต ามหลั ก การของการ
ประชุมสัมมนา จึงจะทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
คําว่า “การประชุม” ได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลายทัศนะ ดังนี
คําว่า “ประชุม” สําหรับความหมายทางภาษานั2น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. @98@ (@98- : -9C) ให้คาํ จํากัดความว่า หมายถึง มารวมกันหรื อเรี ยก ให้มารวมกันเพือ
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึงมาร่ วมพบกันเพือปรึ กษาหารื อ เช่น ประชุมกรรมการ
เกษม วัฒนชัย (@951 : 7) การประชุม หมายถึง การทีบุคคลตั2งแต่ @ คนขึ2นไป มากระทํา
กิจกรรมสื อสาร (สื อข้อมูล ความรู ้ สื อความคิดเห็น) ร่ วมกันอันจะนํามาซึ งความเข้าใจทีถูกต้อง
ตรงกันเพือเป็ นการหาข้อยุติหรื อเพือแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
รชพร จันทร์ สว่าง (2546 : 10) การประชุม หมายถึง การทีบุคคลมารวมตัวกันเพือพบปะ
สังสรรค์โดยมีวตั ถุประสงค์ร่วมกันตามเวลาและสถานทีซึ งมีการกําหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีจาํ นวน
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทีแตกต่างกัน
สมิต สัชฌุกร (@99@ : 10) การประชุม หมายถึง การทีบุคคลตั2งแต่ @ คนขึ2นไป
มาพบกันตามนัดหมาย เพือร่ วมกันคิดอย่างมีวตั ถุประสงค์และมีระเบียบวิธี ณ สถานทีหนึง
ตามเวลาทีกําหนด
สมคิด บางโม (@99M : 159) การประชุม หมายถึง การทีบุคคลตั2งแต่ @ คนขึ2นไปมาร่ วม
ปรึ กษาหารื อเพือกระทํากิจกรรมให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง
สุ รศักดิO วงศ์สันติ (2553 : 1) การประชุม หมายถึง การทีบุคคลตั2งแต่ @ คนขึ2นไป
มาแลกเปลียนความรู ้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ เพือให้ได้ขอ้ สรุ ปและแนวทางทีถูกต้องในการ
พัฒนาองค์กร
จากแนวคิดทีกล่าวมาข้างต้นสรุ ปให้เห็นได้วา่ การประชุม (Meeting) หมายถึง การทีบุคคล
ตั2งแต่ @ คนขึ2นไป มาร่ วมปรึ กษาหารื อแลกเปลียนความรู ้ความคิดเห็นซึ งกันและกัน เพือหาข้อสรุ ป
เรื องใดอย่างหนึง ดังภาพที M.M
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ภาพที *.* แสดงการจัดประชุมสัมมนา
ทีมา : ภาพโดยอภิญญา กีรติสุวคนธ์ (@997)
ส่ วนคําว่า “สัมมนา” ได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลายทัศนะ ดังนี2
คําว่า “สัมมนา” สําหรับความหมายทางภาษานั2น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. @98@ (@98- : MMCW) ให้คาํ จํากัดความว่า หมายถึง การประชุมแบบหนึงซึ งมีวตั ถุประสงค์เพือ
แลกเปลียนความรู ้ ความคิดเห็นและหาข้อสรุ ป หรื อข้อเสนอแนะในเรื องใดเรื องหนึง ผลสรุ ปทีได้
ถือเป็ นเพียงข้อเสนอแนะผูเ้ กียวข้องจะนําไปปฏิบตั ิตามหรื อไม่ก็ได้
ไพพรรณ เกียรติโชติชยั (2546 : 4) การสัมมนา หมายถึง การประชุมตามหัวข้อทีได้
กําหนดไว้เพือมุ่งหาแนวทางแก้ไขปั ญหาใดปั ญหาหนึงโดยเฉพาะผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาจะทําการ
อภิปรายอย่างเสรี และช่วยกันระดมความคิดหาข้อสรุ ปผลและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหานั2น
การสัมมนาแบบนี2ใช้ในการประชุมเรี ยกว่า “การประชุมแบบสัมมนา” หรื อ “การประชุมสัมมนา”
หรื อเรี ยกสั2น ๆ ว่า “การสัมมนา”
สมคิด บางโม (@991 : 92) การสัมมนา เป็ นการประชุมของผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างเดียวกันหรื อ
คล้ายกันแล้วพบปั ญหาทีเหมือน ๆ กัน เพือร่ วมกันแสดงความคิดเห็นหาแนวทางปฏิบตั ิในการ
แก้ปัญหาทุกคนทีไปร่ วมการสัมมนาต้องช่วยกันพูดช่วยกันแสดงความคิดเห็นโดยปกติจะบรรยาย
ให้ความรู ้พ2ืนฐานก่อนแล้วแบ่งกลุ่มย่อย จากนั2นนําผลการอภิปรายของกลุ่มเสนอทีประชุมใหญ่
สมิต สัชฌุกร (@952 : 21) สัมมนา คือการทีบุคคลกลุ่มหนึงมาร่ วมประชุม โดยการนําของผู ้
ชํานาญในลักษณะทีแต่ละคนหันหน้าเข้าหารื อแลกเปลียนความคิดเห็นกันในเรื องทีมุ่งจะพิจารณา
โดยเฉพาะ (Particular Topic) โดยนําเอาประสบการณ์เดิมมาสร้างแนวปฏิบตั ิใหม่
จากแนวคิดทีกล่าวมาข้างต้นสรุ ปให้เห็นได้วา่ การสัมมนา (Seminar) หมายถึง การประชุม
เพือแลกเปลียนความรู ้ แนวคิด และประสบการณ์เดียวกัน โดยช่วยกันระดมความคิด
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หาข้อสรุ ป และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาร่ วมกัน และนําข้อเสนอแนะไปเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ2น
สรุ ปการประชุม และการสัมมนามีความแตกต่างกัน ดังนี2
การประชุม

การสัมมนา

M. การทีบุคคลตั2งแต่ @ คนขึ2นไป มาร่ วมปรึ กษาหารื อ
แลกเปลียนความรู ้ความคิดเห็นซึ งกันและกัน เพือหา
ข้อสรุ ปเรื องใดอย่างหนึง โดยมีประธานเป็ นผูค้ วบคุม
ให้การประชุมเป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุม
@. มีการลงมติ หาข้อยุติ
7. การดําเนิ นงานให้ถือปฏิบตั ิตามมติทีประชุม
M. การประชุมกลุ่มเพือแลกเปลียนความรู ้ แนวคิดและ
ประสบการณ์เดียวกัน ภายใต้การแนะนําของวิทยากร
ทีเป็ นผูเ้ ชียวชาญหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
@. ไม่มีการลงมติ เพือหาข้อยุติ
7. เป็ นการหาข้อสรุ ปและเสนอแนะแนวทางไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน

ดังนั2นการประชุมสัมมนา จึงเป็ นการผสมผสานระหว่างการประชุมและสัมมนา ซึ งการ
ประชุมมีหลายรู ปแบบแต่ละรู ปแบบจะมีความเหมาะสมในสถานการณ์และภาพแวดล้อมทีแตกต่าง
กัน ส่ วนการสัมมนาเป็ นประชุมทีมีการให้ความรู ้ แนวคิด และประสบการณ์เรื องเดียวกัน โดย
ร่ วมกันระดมความคิดหาข้อสรุ ปและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ดังนั2นการ
ประชุมสัมมนา จึงอาจสรุ ปได้วา่ เป็ นการประชุมระดมความคิดเห็นแลกเปลียนความรู ้และ
ประสบการณ์ เพือหาข้อสรุ ปเสนอแนวทางแก้ปัญหาร่ วมกันเพือบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึง
2. ความสํ าคัญของการประชุ มสั มมนา
กระบวนการดําเนินงานทีดีน2 นั ควรจะมีการวางแผนก่อนปฏิบตั ิงาน และการตัดสิ นใจที
เหมาะสม โดยการคิดร่ วมกันเพือหาข้อสรุ ปทีดีทีสุ ดแต่ละเรื องอาจใช้วธิ ี การประชุมเพือให้ได้รับ
การสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและผูท้ ีเกียวข้อง จึงถือว่าการประชุมมีความสําคัญ ซึ งได้มี
ผูใ้ ห้ความหมายไว้หลายทัศนะ ดังนี2
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เกษกานดา สุ ภาพจน์ (2548 : 1) การประชุมสัมมนาเป็ นเทคนิคของการให้ได้มาซึ งความรู ้
แนวคิดและประสบการณ์เพือเป็ นแนวทางของการหาข้อสรุ ปและนําไปใช้แก้ไขหรื อพัฒนาให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิงขึ2น
ปาน กิมปี และกรรณิ การ์ แย้มเกษร (2545 : 586) การประชุมมีความสําคัญ เป็ นการ
แสวงหาแนวทางในการปฏิบตั ิงานเสนอแนวคิดการตัดสิ นใจและการแก้ปัญหาในการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ นั2นจะต้องมีการปรึ กษาหารื อเป็ นหมู่คณะเพือให้ได้ขอ้ สรุ ปหรื อแนวทางเป็ นที
ยอมรับของบุคคล โดยส่ วนรวมหรื อเป็ นความเห็นชอบของคนส่ วนใหญ่ในกลุ่ม จึงเป็ นเครื องมือ
สําคัญทีจะทําให้คนในองค์กรมีความเข้าใจตรงกัน และลดความขัดแย้ง
สมคิด บางโม (@991 : 159) การทํางานเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นคณะบุคคล จําเป็ นต้องมี
การประชุมปรึ กษาหารื อกันมีความเข้าใจตรงกัน จึงจะทําให้งานสําเร็ จตามเป้ าหมาย
สมิต สัชฌุกร (@952 : 16) ความสําคัญของการประชุม เป็ นกลไกสําคัญ ของทุกองค์กรทั2ง
ในระดับท้องถินระดับประเทศและระดับโลก เป็ นศูนย์รวมของความคิดการตัดสิ นใจ การกําหนด
นโยบาย การลงมติ การริ เริ มสร้างสรรค์การวิเคราะห์ การวิจยั และการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ และด้วย
เหตุทีการประชุมมีความสําคัญ เราจึงต้องใช้การประชุมให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
ไม่สาํ คัญผิดว่า เมือมีการประชุมก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
จากแนวคิดทีกล่าวมาข้างต้นสรุ ปให้เห็นได้วา่ ความสําคัญของการประชุมสัมมนา
มีดงั นี2
1. เป็ นการติดต่อสื อสารทีรวดเร็ วเมือบุคลากรได้มาพบปะพูดคุยกันแบบเผชิญหน้า
ประชุมโต้ตอบกันในทันทีทนั ใด ทําความเข้าใจกันได้ในเวลาอันสั2นไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการสื อสาร
มาก
2. เป็ นการระดมความคิดเห็นแลกเปลียนประสบการณ์ หาข้อสรุ ปหรื อแนวทาง
ในการติดสิ นใจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทีตั2งไว้เป็ นอย่างดี
3. เป็ นสื อกลางในการพบปะแลกเปลียนข่าวสาร ความรู ้ ฯลฯ ซึ งผูเ้ กียวข้องจะมีโอกาส
ชี2แจงข้อซักถามข้อสงสัยได้ ก่อให้เกิดความรู ้สึกร่ วมแรงร่ วมใจ มีความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึงของ
หน่วยงานนั2น ๆ ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ถึงวิธีการปรับตนเองให้เข้ากับผูอ้ ืนและทราบข่าวสารเรื องราว
ความเคลือนไหวในกิจการต่าง ๆ ในสังคมทีเกียวข้อง
4. เป็ นเทคนิคของการให้ได้มาซึ งความรู ้ แนวคิดและประสบการณ์เพือเป็ นแนวทาง
ของการหาข้อสรุ ปและนําไปใช้แก้ไขหรื อพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ2น
9. เป็ นเครื องมือสําคัญในการปฏิบตั ิหน้าทีเอื2ออํานวยในการปฏิบตั ิงานและการ
ถ่ายทอดความรู ้หรื อข่าวสารต่าง ๆ เช่น การประชุมชี2แจงเกียวกับนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงาน
หรื อการประชุมทางวิชาการ
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3. วัตถุประสงค์ ของการประชุ มสั มมนา
ในปั จจุบนั องค์กรไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อเอกชนต้องขับเคลือนองค์กรให้สอดคล้องกับ
สิ งแวดล้อมทางสังคมทีเปลียนแปลง ดังนี2การประชุมสัมมนาจึงเป็ นเครื องมือสําคัญในการเพิมขีด
ความสามารถของแต่ละองค์กร การประชุมสัมมนาแต่ละครั2งองค์กรต้องมีวตั ถุประสงค์ของการ
ประชุมสัมมนาทีแตกต่างกัน ได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลายทัศนะ ดังนี2
เกษกานดา สุ ภาพจน์ (2548 : 5-6) ให้วตั ถุประสงค์ของการประชุมไว้ 6 ประการ ดังนี2 M)
อบรม ฝึ กฝน ชี2แจง แนะนํา 2) พิจารณา สํารวจ ตรวจสอบปั ญหา หรื อประเด็นต่าง ๆ เพือทําความ
เข้าใจ 3) เสนอสาระน่ารู ้ น่าสนใจ ทีทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ 8) แสวงหาข้อตกลง
และเปลียนความคิดเห็นภายใต้หวั ข้อ ทีกําหนด 5) การตัดสิ นใจหรื อกําหนดนโยบาย หรื อแนวทาง
สําหรับนําไปปฏิบตั ิและ 6) ให้ได้ขอ้ สรุ ปผลของการนําเสนอหัวข้อหรื อการวิจยั
ปาน กิมปี และกรรณิ การ์ แย้มเกษร (2545 : 586-587) ให้วตั ถุประสงค์ของการประชุ มไว้
8 ประการ ดังนี2 1) เพือทําความเข้าใจหรื อชี2แจงสิ งใดสิ งหนึงให้สมาชิกทีเข้าประชุมทราบ 2) เพือ
แลกเปลียนความคิดเห็น ความรู ้ ข่าวสาร ประสบการณ์ 3) เพือเป็ นการสร้างความเข้าใจทีดีต่อกัน 4)
เพือการแก้ปัญหาทีเกิดขึ2นและการตัดสิ นใจ 5) เพือการประสานงานระหว่างสมาชิก กลุ่มบุคคลหรื อ
ฝ่ ายต่าง ๆ 6) เพือระดมความคิดจากทีประชุม 7) เพือการกํากับงาน และ 8) เพือการติดตามและ
ประเมินผลการทํางาน
สมคิด บางโม (@991 : 159) ให้วตั ถุประสงค์ของการประชุมไว้ i ประการ ดังนี2
1) เพือให้คาํ แนะนําแก่สมาชิ กโดยผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้ากลุ่มหรื อผูเ้ ชียวชาญ 2) เพือตัดสิ นใจหรื อ
เจรจาตกลงใจโดยใช้ขอ้ มูลจากสมาชิก 3) เพือประสานงานระหว่างบุคคลหรื อฝ่ ายต่าง ๆ 4) เพือ
ระดมความคิดเห็นการสร้างสรรค์ 5) เพือประหยัดเวลาในการตัดสิ นใจสังการ 6) เพือกําหนด
แนวทางในการปฏิบตั ิงาน 7) เพือแลกเปลียนความรู ้ ประสบการณ์ ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร และ8)
เพือเสริ มสร้างความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงาน
สมิต สัชฌุกร (@952 : 23) ให้วตั ถุประสงค์ของการประชุ มไว้ 6 ประการ ดังนี2 1) เพือความ
เข้าใจปั ญหา 2) เพือสํารวจปั ญหา 3) เพืออภิปรายหรื อวางโครงร่ างการวิจยั ทีจําเป็ นเกียวกับการ
แก้ปัญหา 8) เพือแลกเปลียนสิ งทีค้นพบกับคนอืน ๆ ในกลุ่ม 5) เพือให้บรรลุขอ้ สรุ ปผลวิจยั และ6)
เพือเสนอสาระน่ารู ้
จากแนวคิดทีกล่าวมาข้างต้นสรุ ปให้เห็นได้วา่ วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา
มีดงั นี2
1. เพือชี2แจงทําความเข้าใจแนวปฏิบตั ิ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ
2. เพือระดมความคิดแลกเปลียนความรู ้ ข่าวสาร ประสบการณ์
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3. เพือเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมู่คณะให้ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
ประสบผลสําเร็ จได้ดี
4. เพือเพิมพูนความรู ้ความสามารถและประสบการณ์
5. เพือการแก้ปัญหาทีเกิดขึ2นและการตัดสิ นใจทีถูกต้อง
6. เพือการประสานเชือมโยงการทํางานระหว่างสมาชิก
7. เพือกํากับติดตามและประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน
.. องค์ ประกอบของการประชุ มสั มมนา
องค์ประกอบของการประชุมสัมมนา เป็ นสิ งสําคัญทีจะชี2วดั ความสําเร็ จหรื อความล้มเหลว ถ้า
หากไม่คาํ นึงถึงองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง จะทําให้การประชุมไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั2น
เพือให้การประชุมสัมมนาบรรลุวตั ถุประสงค์และเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดจะต้องคํานึงถึงทุก
องค์ประกอบในการจัดประชุ มสัมมนา ซึ งได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลายทัศนะ ดังนี2
เกษกานดา สุ ภาพจน์ (@948 : 22) องค์ประกอบของการประชุมสัมมนามีดว้ ยกัน 9 ด้าน คือ
1) ด้านเนื2อหา 2) ด้านบุคลากร 7) ด้านสถานทีเครื องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 4) ด้านเวลา และ 9) ด้าน
งบประมาณ
ไพพรรณ เกียรติโชติชยั (2546 : 1W) องค์ประกอบของการสัมมนา มีดว้ ยกัน 8 ด้าน คือ 1)
ด้านเนื2 อหา @) ด้านบุคลากร 7) ด้านสถานที อุปกรณ์ และ 4) ด้านเวลา
จากแนวคิดทีกล่าวมาข้างต้นสรุ ปให้เห็นได้วา่ องค์ประกอบของการประชุมสัมมนา
มีดงั นี2
1. องค์ประกอบด้านเนื2อหา ประกอบด้วย หัวข้อประชุมสัมมนา วัตถุประสงค์ของการ
ประชุมสัมมนา หัวข้อย่อยทีให้ความรู ้ทีสัมพันธ์กบั หัวข้อประชุมสัมมนา กําหนดการ
ประชุมสัมมนา ผลของการประชุมสัมมนา
2. องค์ประกอบด้านบุคลากร ประกอบด้วย ผูจ้ ดั ประชุมสัมมนา วิทยากร ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมสัมมนา
3. องค์ประกอบด้านสถานทีและอุปกรณ์
8. องค์ประกอบด้านเวลา
5. องค์ประกอบด้านงบประมาณ
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องค์ ประกอบของ “การประชุ มสั มมนา”

เนือหา

บุคลากร

สถานทีและอุปกรณ์

เวลา

งบประมาณ

- หัวข้อประชุม - ผูจ้ ดั ประชุมสัมมนา - ห้องประชุมใหญ่
- ผูร้ ับผิดชอบ
สัมมนา
- วิทยากร
- ห้องประชุมย่อย
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
- วัตถุประสงค์ - ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม - อุปกรณ์ดา้ นโสต
- เสนอ ฝ่ ายบริ หารอนุมตั ิ
- หัวข้อย่อย
สัมมนา
ทัศนูปกรณ์
- การสรรหางบประมาณ
- กําหนดการ
- เครื องคอมพิวเตอร์
ประชุมสัมมนา
- เอกสารประกอบคําบรรยาย
- ผลการประชุมสัมมนา
- อุปกรณ์อืน ๆ
ภาพที 1./ แสดงองค์ประกอบของการประชุมสัมมนา
ทีมา : ปรับปรุ งจาก ไพพรรณ เกียรติโชติชยั (@98-) หลักการสั มมนา หน้า 10
กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั การศึกษา จํากัด
*. องค์ ประกอบด้ านเนือหา ประกอบด้วย เนื2อหาและเรื องราวทีจะจัดประชุมสัมมนา ซึ งมี
รายละเอียดดังนี2
1.1 หัวข้อประชุมสัมมนา ควรกําหนดหัวข้อเรื อง เกียวกับความรู ้ทีสัมพันธ์กบั เรื องที
ประชุมสัมมนา เพือจะได้เห็นทิศทางของปั ญหาได้และกรองแนวความคิดของเรื องทีประชุมสัมมนา
นอกจากนี2ยงั สามารถกําหนดแนวทางการดําเนิ นการจัดสัมมนา
M.2 วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา ควรมีความชัดเจนสอดคล้องกับหัวข้อประชุม
1.3 หัวข้อย่อยทีให้ความรู ้มีสัมพันธ์กบั หัวข้อประชุมสัมมนา ซึ งอาจจัดในรู ปของการ
บรรยายหรื ออภิปราย
1.4 กําหนดการประชุมสัมมนา ผูจ้ ดั ประชุมสัมมนาจะต้องวางแผนกําหนดการทั2งหมด
ตั2งแต่ตน้ จนจบขั2นตอนของการประชุมสัมมนาเพือจะได้ทราบช่วงเวลาของการดําเนินการแต่ละ
รายการให้ชดั เจน กําหนดการประชุมสัมมนาจะระบุหวั ข้อไว้ ประกอบด้วยM) ชือเรื อง
ประชุมสัมมนา 2) วัน เดือน ปี 7) หน่วยงานจัดประชุมสัมมนา 8) ตารางเวลา และ9) สถานที
ประชุมสัมมนา
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1.5 ผลของการประชุมสัมมนา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้มากน้อย
เพียงใด
/. องค์ ประกอบด้ านบุคลากร ประกอบด้วย ผูท้ ีเกียวข้องกับการประชุมสัมมนา ดังนี2
@.M ผูจ้ ดั ประชุมสัมมนา ได้แก่ บุคคลหรื อคณะกรรมการ ซึ งมีหน้าทีจัดประชุมสัมมนา
ให้บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้ คณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนา
อาจแบ่งออกได้หลายฝ่ ายและมีหน้าทีดังต่อไปนี2
2.1.1 คณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมสัมมนาประกอบด้วย ประธาน
รองประธาน เลขานุการ และประธานอนุกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ มีหน้าทีรับผิดชอบในการดําเนินการ
จัดประชุมสัมมนาทั2งกระบวนการ
2.1.2 คณะอนุกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะอนุ กรรมการฝ่ ายทะเบียน
ฝ่ ายเอกสาร ฝ่ ายสถานที ฝ่ ายอาหารและเครื องดืม ฝ่ ายการเงิน และฝ่ ายประเมินผล มีหน้าที
รับผิดชอบดําเนินงานเฉพาะด้านทีได้รับมอบหมาย
2.2 วิทยากร ได้แก่ บุคคลทีมาให้ความรู ้และประสบการณ์แก่ผเู ้ ข้าประชุมสัมมนา
โดยทัวไป วิทยากรมักจะเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความรู ้ ความเชียวชาญในหัวข้อทีเกียวข้องกับการ
ประชุมสัมมนา หรื อเป็ นผูม้ ี ชือเสี ยงเป็ นทีรู ้จกั กันอย่างกว้างขวางในวงสังคม ผูท้ ีเป็ นวิทยากร
ทีดีควรมีลกั ษณะดังนี2
2.2.1 เป็ นผูท้ ีมีความรู ้ความเชียวชาญในหัวข้อประชุมสัมมนา
2.2.2 เป็ นผูท้ ีมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ให้ผอู ้ ืนเข้าใจได้ดี
2.2.3 เป็ นผูท้ ีมีมนุษย์สัมพันธ์
2.2.4 เป็ นผูท้ ีมีความคิดก้าวหน้า ทันสมัย ใจกว้าง
2.2.5 เป็ นผูท้ ีมีเหตุผล และสามารถควบคุมอารมณ์ได้
2.2.6 เป็ นผูท้ ีมีชือเสี ยงเป็ นทีรู ้จกั กันกว้างขวางในสังคม
2.3 ผูเ้ ข้าประชุ มสัมมนา ส่ วนใหญ่มกั เป็ นบุคคลทีมีความสนใจร่ วมกัน ประสบปั ญหา
ร่ วมกันหรื อต้องการแสวงหาความคิดใหม่ร่วมกัน และประสงค์ทีจะแลกเปลียนความคิดเห็น
ถ่ายทอดความรู ้และหาแนวทางแก้ปัญหาร่ วมกัน
5. องค์ ประกอบด้ านสถานทีและอุปกรณ์ ทีจําเป็ นในการประชุมสัมมนาได้แก่
3.1 ห้องประชุมใหญ่ หมายถึง ห้องประชุมทีมีผเู ้ ข้าจํานวนมากจําเป็ นต้องพิจารณา
สถานทีและเลือกห้องประชุมให้เหมาะสมกับจํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม เพือความสะดวกในการ
เดินทาง และการจัดกิจกรรมการประชุม
3.2 ห้องประชุมกลุ่มย่อย ใช้สาํ หรับการประชุมกลุ่มย่อย อาจจะแยกไปยังห้องใหม่หรื อ
อาจจะใช้ฉากกั2นห้องเป็ นห้องเล็ก ๆ ในห้องเดียวกัน
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7.7 ห้องประชุมในหน่วยงาน ใช้สาํ หรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในหน่วยงานเดียวกันมีการ
ประชุมบ่อยครั2ง การจัดห้องควรจะมีความเป็ นเอกเทศ และมีความพร้อมทีจะใช้ได้ตลอดเวลา
สําหรับการประชุม ดังนั2นควรจัดให้เหมาะสมไม่มีการเคลือนย้าย การจัดโต๊ะเก้าอี2ในห้องประชุม
ประธานสามารถมองเห็นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกคน ดังภาพที M.7

ภาพที M.7 แสดงการจัดสถานทีการประชุมสัมมนา
ทีมา : ภาพโดยอภิญญา กีรติสุวคนธ์ (@998)
3.8 อุปกรณ์ดา้ นโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื องขยายเสี ยง ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์
โปรเจ็คเตอร์ เครื องฉายภาพทึบแสง เทปบันทึกเสี ยง และอุปกรณ์ดา้ นแสง- เสี ยง อืน ๆ ทีจําเป็ น
7.9 เครื องถอดข้อความ และวัสดุทีจําเป็ นในการจัดเอกสารประกอบคําบรรยาย
3.- เอกสารประกอบคําบรรยายของวิทยากร ซึ งโดยทัวไปวิทยากรมักจะส่ งไป
ให้ผจู ้ ดั สัมมนาล่วงหน้า แต่ในกรณี ทีวิทยากรไม่ได้ส่งให้ล่วงหน้าก็จาํ เป็ นต้องจัดทําเอกสารสรุ ป
คําบรรยายแจกให้ผเู ้ ข้าประชุ มสัมมนาหลังการบรรยาย
3.C อุปกรณ์อืนๆ เช่น เครื องเขียน กระดาษ ดินสอ ฯลฯ
.. องค์ ประกอบด้ านเวลา ในการจัดประชุมสัมมนาแต่ละครั2งมีความสําคัญ จึงควรจะมี
เวลามากพอสมควรแต่จะมากน้อยแค่ไหน ขึ2นอยูก่ บั หัวข้อประชุมสัมมนาว่ามีขอบเขตกว้างขวาง
มากน้อยเพียงใดโดยทัวไปการประชุมสัมมนามักจะใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน เพราะหากใช้เวลาน้อย
จะทําให้การอภิปรายแสดงความคิดเห็นไม่กว้างขวางเท่าทีควร และหากใช้เวลายาวนานเกินไปก็อาจ
ทําให้ผเู ้ ข้าประชุมสัมมนาเบือและมีความสนใจน้อยลง ตลอดจนอาจทําให้การอภิปรายปั ญหาต่าง ๆ
ขยายวงกว้างออกไปจนไม่สามารถควบคุมได้ แต่อย่างไรก็ตาม เวลาทีใช้ในการประชุมสัมมนานี2
อาจจะปรับได้ตามความเหมาะสมตามความสนใจของผูเ้ ข้าประชุมสัมมนา
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5. องค์ ประกอบด้ านงบประมาณ การจัดประชุมสัมมนาแต่ละครั2งย่อมมีค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบตั ิงานซึ งจะใช้เงินเป็ นจํานวนมากน้อยเพียงใดนั2นจะต้องมีการเตรี ยมการวางแผน
ประมาณค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมด้วยความรอบคอบ เพือให้มีงบประมาณดําเนินการจัด
ประชุมสัมมนาแต่ละครั2งเพียงพอไม่ขาดหรื อมีงบประมาณเหลือมากเกินไปในการดําเนินงาน
ซึ งอาจเรี ยกว่า “การจัดทํางบประมาณ” ควรพิจารณาอย่างน้อย 8 ประการ ดังนี2
5.1 ผูร้ ับผิดชอบแต่ละฝ่ ายในการดําเนิ นงานควรจัดทําประมาณการค่าใช้จ่ายทีต้องใช้
จ่ายทั2งหมดของฝ่ ายตนออกมาในรู ปของบัญชีค่าใช้จ่าย เพือพร้อมนําเสนอต่อฝ่ ายเหรัญญิก หรื อให้
คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการ ในแต่ละฝ่ ายทีจะอนุมตั ิ
สําหรับการจัดประชุมสัมมนาแต่ละครั2ง
5.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจําเป็ นต้องจัดซื2 อ ควรจะมีรายการบอกราคาตามทีขายใน
ตลาดหรื ออาจใช้วธิ ี สืบราคาวัสดุอุปกรณ์เหล่านั2นให้ดีเสี ยก่อน ทั2งนี2เพือจะได้ประมาณการค่าใช้จ่าย
ให้ผดิ พลาดน้อย เพราะตัวเลขค่อนข้างใกล้เคียงความจริ งหรื อเป็ นจริ ง อย่างไรก็ตามในบางครั2ง
หน่วยงานเมือได้ประมาณการค่าใช้จ่ายไปแล้ว แต่ถา้ หากการอนุมตั ิโครงการล่าช้าราคาวัสดุใน
ตลาดมีการปรับราคาใหม่หลังจากทีได้วางแผนงบประมาณการค่าใช้จ่ายไปแล้ว อาจเป็ นตัวแปร
สําคัญทีทําให้การประมาณการค่าใช้จ่ายผิดพลาดไปได้ ทําให้เกิดความผิดพลาดไปจากทีวางแผนไว้
ได้ ในกรณี น2 ี โดยปกติแล้ว การวางแผนค่าใช้จ่าย จึงควรคํานึงค่าใช้จ่ายทีคาดว่าจะเพิมขึ2นได้
9.3 เสนอฝ่ ายบริ หารอนุมตั ิ เพืออนุมตั ิโครงการหลังจากวางแผนเกียวกับค่าใช้จ่ายที
ได้รับความเห็นชอบ จากทีประชุมให้จดั ทํางานงบประมาณรวมทั2งโครงการ
9.4 การสรรหางบประมาณ เพือใช้จ่ายในการดําเนินการประชุมสัมมนา เมือได้รับการ
พิจารณาอนุมตั ิโครงการแล้วฝ่ ายดําเนินการฯ อาจสรรหาได้โดยหน่วยงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานหรื อองค์การธุ รกิจ วิธีการดําเนินการแต่งตั2งคณะกรรมการฝ่ าย
ดําเนินการจัดทําโครงการนําเสนอให้กบั ฝ่ ายบริ หารจึงทําเรื องเสนอพร้อมกับโครงการ เพือขอ
งบประมาณจากหน่วยงาน เพือรับเงินงบประมาณมาใช้จ่ายโดยมอบให้แต่ละฝ่ ายทีทํางานเกียวข้อง
กับการประชุมสัมมนา นําเงินไปจ่ายตามค่าใช้จ่ายทีขอมา จะต้องแสดงหลักฐานการรับมอบเงิน
ส่ วนนี2 พร้อมทั2งลายเซ็นของผูร้ ับมอบเสมอในบางครั2ง ก็อาจขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน
อืน ๆ เพือให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
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5. ประเภทของการประชุ มสั มมนา
การประชุมมีหลายรู ปแบบแต่ละรู ปแบบจะมีความเหมาะสมในสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมทีแตกต่างกันไป การประชุมสัมมนาหรื อบางครั2งเรี ยกกันว่า การสัมมนา เป็ นการ
ประชุมชนิดหนึงได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลายทัศนะ ดังนี2
เกษม วัฒนชัย (2551 : 11-15) ได้แบ่งการประชุมตามวัตถุประสงค์ไว้ 4 ประเภท
ประกอบด้วย M) การประชุมเพือแจ้งให้ทราบ @) การประชุ มเพือขอความคิดเห็น 7) การประชุมเพือ
หาข้อตกลงร่ วมกัน และ 8) การประชุมเพือหาข้อยุติปัญหาหรื อแก้ไขปั ญหา
สมิต สัชฌุกร (2552 : 19-20) ได้แบ่งประเภทของการประชุมตามลักษณะหรื อ
วัตถุประสงค์หรื อกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมประชุมไว้ 5 ประเภท ประกอบด้วย การประชุมเพือการข่าวสาร
(Information Conference) การประชุมเพือแก้ปัญหา (Problem - solving Conference) การประชุม
เพือตัดสิ นใจ (Decision - making Conference) การประชุ มเพือการฝึ กอบรม (Training Conference)
การประชุมเพือระดมความคิด (Brainstorming Conference)
ไพพรรณ เกียรติโชติชยั (2546 : 5-10) ได้แบ่งการประชุมตามวัตถุประสงค์ไว้ 8 ประเภท
ประกอบด้วย 1) การอภิปราย (Discussion) 2) การประชุมปรึ กษาหารื อ (Conference) 3) การประชุม
ระดับหัวหน้า (Convention) 4) การประชุมแบบซิ นดิเคต (Syndicate) 5) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
(Workshop) 6) การอภิปรายแบบมีส่วนร่ วม (Forum) 7) การประชุมทางไกล (Tel Conference) และ
8) การประชุมสัมมนา (Seminar)
ปาน กิมปี และกรรณิ การ์ แย้มเกษร (2545 : 587-588) ได้แบ่งประเภทของการประชุมไว้ 2
ประเภท คือ การประชุมแบบเป็ นทางการ (Formal Meeting) และการประชุมแบบไม่เป็ นทางการ
(Informal Meeting)
จากแนวคิดทีกล่าวมาข้างต้นสรุ ปให้เห็นได้วา่ ประเภทของการประชุมทีสําคัญมี 6 ประเภท
ดังนี2
M. การประชุมเพือแจ้งให้ทราบ
2. การประชุมเพือการแก้ปัญหา
3. การประชุมเพือระดมความคิดเห็น
4. การประชุมเพือการตัดสิ นใจ
9. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
6. การประชุมสัมมนา
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การประชุมเพือ
แจ้งให้ทราบ
การ
ประชุมสัมมนา

การประชุมเพือ
การแก้ปัญหา

ประเภทของ
การประชุ ม
การประชุมเพือ
ระดมความ
คิดเห็น

การประชุมเชิ ง
ปฏิบตั ิการ
การประชุมเพือ
การตัดสิ นใจ

ภาพที 1.4 แสดงประเภทของการประชุม
1. การประชุมเพือแจ้งให้ทราบ เป็ นการชี2แจงนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบตั ิ แจ้ง
คําสัง หรื อเพือแถลงผลงานหรื อรายงานความก้าวหน้า ลักษณะสําคัญจะไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจะแสดงความคิดเห็นหรื อแสดงข้อมูลได้ก็ต่อเมือได้รับอนุ ญาตจากประธาน
ก่อน
2. การประชุมเพือการแก้ปัญหา เป็ นการประชุมอภิปรายถกปั ญหา ซึ งการอภิปรายต่าง ๆ
จะเป็ นรู ปแบบของการหาแนวทางแก้ปัญหาทั2งหมด หรื อบางส่ วน ลักษณะสําคัญ ของการประชุม
ประเภทนี2 ผูร้ ่ วมประชุมมีความทัดเทียมกันในการเสนอข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเพือหาข้อยุติ
ปั ญหาหรื อหาทางแก้ปัญหา
3. การประชุมเพือระดมความคิดเห็น เป็ นการรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุม โดย
ประธานจะรวบรวมความคิดเห็นจากผูร้ ่ วมประชุมให้มากทีสุ ดเท่าทีจะมากได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
ลักษณะสําคัญของการประชุ มประเภทนี2 ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมไม่มีผลผูกพันต่อการ
ตัดสิ นใจของประธาน ไม่มีการลงคะแนนเสี ยง ในตอนท้ายของการประชุมจะมีรายการความคิดต่าง
ๆ มากมาย ต่อจากนั2นจึงนํามาเลือกว่าความคิดใดดีไม่ดี แล้วเรี ยบเรี ยงใหม่ บางความคิดก็ทิ2งไป และ
บางความคิดก็เลือกนําไปใช้ได้
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4. การประชุมเพือการตัดสิ นใจ เป็ นการร่ วมกันคิดพิจารณาจากข้อมูลรายละเอียดของสิ ง
ต่าง ๆ ทีจะเลือกใช้หรื อเลือกปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึงด้วยการให้ขอ้ คิดและเหตุผลพื2นฐานของข้อมูล
ทีจําเป็ น ลักษณะสําคัญของการประชุมแบบนี2 เพือพิจารณาเลือกสิ งหนึงจากหลายสิ งหรื อการเลือก
แนวทางปฏิบตั ิก็ได้ซึงเป็ นการเลือกด้วยมติของเสี ยงส่ วนใหญ่และทุกคนยอมรับในกระบวนการ
ตัดสิ นใจ
9. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เป็ นการประชุมทางวิชาการและทํางานร่ วมกันหรื ออาจจะมี
วิทยากรให้ความรู ้เชิงทฤษฎีก่อนแล้วนําสู่ ภาคปฏิบตั ิลกั ษณะสําคัญของการประชุมประเภทนี2
สมาชิกจะเป็ นกลุ่มทีสนใจปั ญหาคล้าย ๆ กันมาร่ วมกันปรึ กษาหาวิธีการแก้ไข ด้วยการลงมือ
ปฏิบตั ิงานด้วยกัน เช่น การประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ฐานสมรรถนะ
เป็ นต้น
6. การประชุมสัมมนา เป็ นการประชุมทีดําเนินการอย่างเป็ นทางการมีการกําหนดแบบแผน
ทีแน่นอนมีคณะผูร้ ับผิดชอบดําเนินการมีหวั ข้อเรื องชัดเจน มีการแต่งตั2งบุคคลให้รับผิดชอบการ
ปฏิบตั ิงานแต่ละฝ่ าย มีการเตรี ยมสถานที จัดรู ปแบบการประชุมสัมมนาให้เหมาะสม กับจํานวน
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ขั2นตอนการประชุมสัมมนาเริ มตั2งแต่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมลงทะเบียน ประธานเปิ ด
การประชุมสัมมนา และแบ่งกลุ่มย่อยเพือระดมความคิดเห็น หาข้อสรุ ปและนําเสนอต่อทีประชุมอีก
ครั2งลักษณะสําคัญของการประชุมประเภทนี2 มีผทู ้ รงคุณวุฒิเข้าร่ วมสัมมนา บรรยายหรื ออภิปราย
เสนอผลงานในรู ปแบบต่าง ๆ เพือเพิมพูนความรู ้และประสบการณ์ให้แก่สมาชิกทีเข้าร่ วมประชุม
หรื อเพือจุดประกาย ความคิดให้สมาชิกได้นาํ ไปประกอบการพิจารณา การอภิปรายในกลุ่มย่อย
ต่อไป
6. ประโยชน์ ของการประชุ มสั มมนา
การประชุมเป็ นการทํางานเป็ นทีม ทําให้คนได้มาพบปะพูดคุย ปรึ กษาหารื อแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ ก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ร่ วมแรงร่ วมใจในการทํางาน ทําให้งานประสบความสําเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ ภายใต้การทํางานแบบมีส่วนร่ วมของทุกคน ทุกฝ่ ายในองค์กร ประโยชน์ของการ
ประชุมสัมมนาได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลายทัศนะ ดังนี2
เกษกานดา สุ ภาพจน์ (2548 : 6-7) กล่าวถึงประโยชน์ของการประชุมสัมมนาไว้ 9 ประการ
คือ 1) ผูจ้ ดั สัมมนาหรื อผูเ้ รี ยนสามารถจัดงานสัมมนาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 2) ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
ได้รับความรู ้แนวคิดจากการสัมมนา มาปรับใช้ในการทํางานและชีวติ ส่ วนตนได้ 7) ผลจากการที
ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาได้รับจะช่วยทําให้ระบบและวิธีการทํางานมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ2น 4) การสัมมนาจะ
ช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบตั ิงานของผูบ้ งั คับบัญชา5) เป็ นการพัฒนาผูป้ ฏิบตั ิงานให้พร้อมอยูเ่ สมอที
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จะก้าวขึ2นไปรับตําแหน่งงานทีสู งขึ2น 6) เป็ นการส่ งเสริ มความก้าวหน้าของผูป้ ฏิบตั ิงาน 7) เกิด
ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์เป็ นผลทําให้มีแรงบันดาลใจมุ่งกระทํากิจกรรมอันดีงามขึ2นในสังคม 8)
สามารถสร้างความเข้าใจอันดีต่อเพือนร่ วมงาน และ9) เกิดความกระตือรื อร้น กล้าคิด กล้าทํา กล้า
ตัดสิ นใจ มีความรับผิดชอบ รู ้จกั ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ืน
ไพพรรณ เกียรติโชติชยั (2546 : 13) กล่าวถึงประโยชน์ของการสัมมนาไว้ 6 ประการ
คือ 1) เป็ นการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารระหว่างผูเ้ ข้าสัมมนา @) เป็ นการร่ วมกันแก้ปัญหาโดยผนึก
ความคิดความรู ้และประสบการณ์ของหลายคนเข้าด้วยกัน 3) ก่อให้เกิดความรู ้สึกร่ วมแรงร่ วมใจเป็ น
ส่ วนหนึงของกิจกรรมนั2นๆ 4) เป็ นการช่วยผ่อนผันหรื อทุเลาปั ญหาทียังไม่สามารถแก้ไขได้ 9) เป็ น
การช่วยให้ผเู ้ ข้าสัมมนาได้ฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน และ 6) ช่วยในการประสานงานได้ดี
สมิต สัชฌุกร (@952 : 13-14) กล่าวถึงประโยชน์ของการประชุมไว้ 11 ประการ คือ
M)
ช่วยให้มีการทํางานทางความคิดร่ วมกันทีประชุมได้พิจารณาทั2งผลดีและผลเสี ยได้อย่างรอบคอบ
รอบด้าน 2) ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบผูกพันระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และแบ่งเบาภาระรับผิดชอบ
ได้ดี 3) ช่วยให้มีความรอบคอบในการตัดสิ นใจมีความรัดกุมมากยิงขึ2น 4) ช่วยให้การรวบรวมข้อมูล
และความคิดเห็นได้ขอ้ มูลทีกว้างและครอบคลุม 5) ช่วยในการกระจายข่าวสารเรื องราวต่าง ๆ
ถ่ายทอดไปถึงผูเ้ กียวข้องได้อย่างรวดเร็ ว 6) ช่วยในการประสานงาน ประสานความคิดและความ
เข้าใจได้ง่ายและสะดวกมากยิงขึ2น 7) ช่วยให้มีความคิดเห็นใหม่ ๆ ในวิธีการต่าง ๆ และมีโอกาส
พิจารณาเลือกใช้ได้หลากหลาย 8) ช่วยให้ไม่ด่วนตัดสิ นใจโดยลําพังคนเดียว อย่างรวดเร็ วจนอาจ
เกิดพลาดพลั2งได้ง่าย 9) ช่วยให้เกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าของความคิด มติของเสี ยงส่ วนใหญ่ 10) ช่วยให้
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน กรณี มีปัญหาอุปสรรคสามารถพิจารณาแก้ไขได้ทนั ที และ
11) ช่วยให้มีมุมมองในปั ญหาต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง
จากแนวคิดทีกล่าวมาข้างต้นสรุ ปให้เห็นได้วา่ ประโยชน์ของการประชุมสัมมนาทีสําคัญได้
ดังนี2
1. ช่วยให้เกิดการทํางานทางความคิดร่ วมกัน ในการแลกเปลียนความคิดเห็น
ในการแก้ไขปั ญหา
@. ช่วยให้เกิดการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ทําให้มีความ
เข้าใจข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ดียงขึ
ิ 2น
3. ช่วยรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน ทําให้มีทศั นะทีกว้างขวางขึนและอาจเกิดแนวคิด
ใหม่ ๆ เพือพัฒนางานของตนเอง
4. ช่วยในการประสานงานได้ดี ถ้าผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสัมมนามาจากหลาย ๆ หน่วยงานมี
ความสัมพันธ์ทีดีเกิดขึนระหว่างการประชุมสัมมนาจะช่วยให้มีความเข้าใจซึ งกันและกันทําให้การ
ทํางานมีความคล่องตัวยิงขึน
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5. ช่วยให้เกิดความกระตือรื อร้น กล้าคิด กล้าทํา กล้าตัดสิ นใจ มีความรับผิดชอบ
รู ้จกั ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ืน รู ้จกั ใช้ดุลยพินิจ วิเคราะห์ปัญหา สามารถแก้ปัญหาในการทํางาน
6. ช่วยให้แต่ละคนมีส่วนร่ วม ในการรับความรู ้ แนวคิด จากการประชุมสัมมนา
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ดียงขึ
ิ 2น
7. ช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ จากการเข้าร่ วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมสัมมนา
และใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนางาน
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สรุ ปท้ ายหน่ วย
การประชุมสัมมนา มีความสําคัญต่อผูเ้ ข้ารับการประชุมเพราะเป็ นเครื องมือสําคัญในการ
ปฏิบตั ิหน้าทีเอื2ออํานวยประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานและการถ่ายทอดความรู ้ ข่าวสารต่าง ๆ ทําให้
การดําเนิ นงานรวดเร็ วและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีตั2งไว้ การประชุมสัมมนาจะสําเร็ จหรื อไม่
เพียงใดต้องอาศัยองค์ประกอบทั2ง 9 ด้าน คือ ด้านเนื2อหา ด้านบุคลาการ ด้านสถานทีและอุปกรณ์
ด้านเวลา ด้านงบประมาณ ทุกด้านมีความสําคัญต้องทํางานร่ วมกันเป็ นทีม จะขาดด้านใดด้านหนึง
ไม่ได้ การประชุมสัมมนาแบ่งเป็ น 6 ประเภท คือ การประชุมเพือแจ้งให้ทราบ การประชุมเพือการ
แก้ปัญหา การประชุมเพือระดมความคิดเห็น การประชุมเพือการตัดสิ นใจ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
และการประชุมสัมมนา องค์กรจะใช้การประชุมแบบไหนนั2นเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และสภาพแวดล้อมของแต่ละองค์กร
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ใบงานที *
หน่ วยที * ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับการจัดประชุ มสั มมนา

JIGSAW

วิธีการ
M. ให้ผเู ้ รี ยนเข้ากลุ่ม ๆ ละ - คน คละความสามารถ (เก่ง- ปานกลาง- อ่อน) เรี ยกว่า
“กลุ่มบ้านเรา” (Home Group)
@. ครู แจกใบงาน Jigsaw กลุ่มละ M ชุด เท่ากับจํานวนสมาชิกในกลุ่มบ้านเรา กลุ่มละ
M ชุด ทั2งหมด - ใบงาน โดยแบ่งเป็ น
ใบงานกลุ่มที M เรื อง ความหมายของการประชุมสัมมนา
ใบงานกลุ่มที @ เรื อง ความสําคัญของการประชุมสัมมนา
ใบงานกลุ่มที 7 เรื อง วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา
ใบงานกลุ่มที 8 เรื อง องค์ประกอบของการประชุมสัมมนา
ใบงานกลุ่มที 9 เรื อง ประเภทของการประชุมสัมมนา
ใบงานกลุ่มที - เรื อง ประโยชน์ของการจัดประชุมสัมมนา
7. ให้แต่ละกลุ่มมอบหมายให้สมาชิกกลุ่มบ้านเราทุกคน ศึกษาเนื2อหาสาระคนละ M
ใบงาน (เปรี ยบเสมือนได้รับชิ2นส่ วนภาพติดต่อคนละ M ชิ2น)
8. สมาชิกกลุ่มบ้านเรา แยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอืน ซึ งได้เนื2อหาเดียวกัน เรี ยกว่า
“กลุ่มผูเ้ ชียวชาญ” (Expert Group)
9. ให้สมาชิกในกลุ่มผูเ้ ชียวชาญร่ วมกันทําความเข้าใจ เพือหาสาระอย่างละเอียด และ
ร่ วมกันอภิปราย หาคําตอบประเด็นปั ญหาทีผูส้ อนมอบหมายให้
-. สมาชิกกลุ่มผูเ้ ชียวชาญกลับไปกลุ่มบ้านเรา แต่ละคนช่วยสอนเพือนในกลุ่มให้เข้าใจ
เนื2อหาสาระทีตนได้ศึกษาร่ วมกับกลุ่มผูเ้ ชียวชาญมา สมาชิกทุกคนได้เรี ยนรู ้ภาพรวม ของเนื2 อหา
ทั2ง - เรื อง
C. ผูเ้ รี ยนทุกคนทําแบบทดสอบ โดยจะนําคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกัน
เป็ นคะแนนกลุ่ม ๆ ทีได้คะแนนสู งสุ ดจะได้รับรางวัล
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ใบงานกลุ่มที *
ความหมายของการจัดประชุ มสั มมนา
คําสั ง ให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิดงั นี2
M. เข้ากลุ่มผูเ้ ชียวชาญใบงานที M ร่ วมอภิปรายองค์ความรู ้ตามทีกําหนด
@. สรุ ปองค์ความรู ้ทีได้ เพือนําเสนอสมาชิกภายในกลุ่ม

ใบงานกลุ่มที /
ความสํ าคัญของการประชุ มสั มมนา
คําสั ง ให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิดงั นี2
ใบงานทีM. 5เข้ากลุ่มผูเ้ ชียวชาญใบงานที M ร่ วมอภิปรายองค์ความรู ้ตามทีกําหนด
@. สรุ ปองค์ความรู ้ทีได้ เพือนําเสนอสมาชิกภายในกลุ่ม

ใบงานกลุ่มที 5
วัตถุประสงค์ ของการประชุ มสั มมนา
คําสั ง ให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิดงั นี2
M. เข้ากลุ่มผูเ้ ชียวชาญใบงานที 1 ร่ วมอภิปรายองค์ความรู ้ตามทีกําหนด
@. สรุ ปองค์ความรู ้ทีได้ เพือนําเสนอสมาชิกภายในกลุ่ม

21

ใบงานกลุ่มที .
องค์ ประกอบของการประชุ มสั มมนา
คําสั ง ให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิดงั นี2
M. เข้ากลุ่มผูเ้ ชียวชาญใบงานที 1 ร่ วมอภิปรายองค์ความรู ้ตามทีกําหนด
@. สรุ ปองค์ความรู ้ทีได้ เพือนําเสนอสมาชิกภายในกลุ่ม

ใบงานกลุ่มที <
ประเภทของการประชุ มสั มมนา
คําสั ง ให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิดงั นี2
M. เข้ากลุ่มผูเ้ ชียวชาญใบงานที M ร่ วมอภิปรายองค์ความรู ้ตามทีกําหนด
@. สรุ ปองค์ความรู ้ทีได้ เพือนําเสนอสมาชิกภายในกลุ่ม

ใบงานกลุ่มที =
ประโยชน์ ของการจัดประชุ มสั มมนา
คําสั ง ให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิดงั นี2
M. เข้ากลุ่มผูเ้ ชียวชาญใบงานที M ร่ วมอภิปรายองค์ความรู ้ตามทีกําหนด
@. สรุ ปองค์ความรู ้ทีได้ เพือนําเสนอสมาชิกภายในกลุ่ม
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เฉลยใบงานที *
หน่ วยที * ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับการประชุ มสั มมนา
ใบงานกลุ่มที * ความหมายของการจัดประชุมสัมมนา
การจัดประชุมสัมมนา หมายถึง การทีบุคคลตั2งแต่สองคนขึ2นไปมาร่ วมประชุมระดม
ความคิดเห็นแลกเปลียนความรู ้และประสบการณ์เพือหาข้อสรุ ปและตัดสิ นใจให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง
ใบงานกลุ่มที / ความสําคัญของการประชุมสัมมนา
M. เป็ นการติดต่อสื อสารทีรวดเร็ วเมือบุคลากรได้มาพบปะพูดคุยกัน
@. เป็ นการระดมความคิดเห็นแลกเปลียนประสบการณ์ หาข้อสรุ ป
7. เป็ นสื อกลางในการพบปะแลกเปลียนข่าวสาร ความรู ้
8. เป็ นเครื องมือสําคัญในการปฏิบตั ิหน้าทีทั2งการเอื2ออํานวยในการปฏิบตั ิงาน
9. เป็ นเทคนิคของการให้ได้มาซึ งความรู ้ แนวคิดและประสบการณ์เพือเป็ นแนวทางของ
การหาข้อสรุ ปและนําไปใช้แก้ไขหรื อพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ2น
ใบงานกลุ่มที 5 วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา
1. เพือชี2แจงทําความเข้าใจแนวปฏิบตั ิ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ
2. เพือระดมความคิดแลกเปลียนความรู ้ ข่าวสาร ประสบการณ์
3. เพือเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมู่คณะให้ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
ประสบผลสําเร็ จได้ดี
4. เพือเพิมพูนความรู ้ความสามารถและประสบการณ์
5. เพือการแก้ปัญหาทีเกิดขึ2นและการตัดสิ นใจทีถูกต้อง
6. เพือการประสานเชือมโยงการทํางานระหว่างสมาชิก
7. เพือกํากับติดตามและประเมินผลการทํางานของหน่วยงาน
ใบงานกลุ่มที . องค์ประกอบของการประชุมสัมมนา
M. องค์ประกอบด้านเนื2อหา
@. องค์ประกอบด้านบุคลากร
7. องค์ประกอบด้านสถานทีและอุปกรณ์
8. องค์ประกอบด้านเวลา
9. องค์ประกอบด้านงบประมาณ
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ใบงานกลุ่มที < ประเภทของการประชุมสัมมนา
M. การประชุมเพือแจ้งให้ทราบ
2. การประชุมเพือการแก้ปัญหา
3. การประชุมเพือระดมความคิดเห็น
8. การประชุมเพือการตัดสิ นใจ
9. การประชุมสัมมนา
-. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ใบงานกลุ่มที = ประโยชน์ของการจัดประชุมสัมมนา
M. ช่วยให้เกิดการทํางานทางความคิดร่ วมกัน ในการแลกเปลียนความคิดเห็นใน
การแก้ไขปั ญหา
@. ช่วยให้เกิดการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสัมมนา ทําให้ มี
ความเข้าใจข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ดียงขึ
ิ 2น
3. ช่วยรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน ทําให้มีทศั นะทีกว้างขวางขึนและเกิดแนวคิด ของ
ตนเอง
4. ช่วยในการประสานงานได้ดี ถ้าผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสัมมนามาจากหลาย ๆ หน่วยงานได้
มีความสัมพันธ์ทีดีเกิดขึ2นระหว่างประชุมกลุ่มย่อย จะช่วยให้มีความเข้าใจซึ งกันและกัน ประสาน
ความคิดและความสัมพันธ์ได้ดียงขึ
ิ 2น
5. ช่วยให้เกิดความกระตือรื อร้น กล้าคิด กล้าทํา กล้าติดสิ นใจ มีความรับผิดชอบ
รู ้จกั ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ืน รู ้จกั ใช้ดุลยพินิจวิเคราะห์ปัญหา สามารถแก้ปัญหาในการทํางาน
และเกิดภาวะผูน้ าํ
6. ช่วยให้แต่ละคนมีส่วนร่ วม ในการรับความรู ้ แนวคิด จาการประชุมสัมมนา
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ดียงขึ
ิ 2น
C. ช่วยให้เกิดแนวทางใหม่ วิธีการหรื อกระบวนการใหม่ ๆ จากการเสนอความเห็นใน
การประชุม
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แบบประเมินการปฏิบัติงานใบงานที 1

ที
M.
@.
7.
8.
9.
-.

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผา่ น

หมายเหตุ

ความหมายของการประชุมสัมมนา
ความสําคัญของการประชุมสัมมนา
วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา
องค์ประกอบของการประชุมสัมมนา
ประเภทของการประชุมสัมมนา
ประโยชน์ของการประชุมสัมมนา

เกณฑ์ “ผ่าน” การประเมินรายข้อ ดังนี2
1. บอกความหมายของการประชุมสัมมนาได้อย่างถูกต้อง
2. บอกความสําคัญของการประชุมสัมมนาได้ไม่นอ้ ยกว่า 7 ข้อจากทั2งหมด 9 ข้อ
3. บอกวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาได้ไม่นอ้ ยกว่า 9 ข้อจากทั2งหมด C ข้อ
4. บอกองค์ประกอบของการประชุมสัมมนาได้ครบทั2ง 9 ข้อ
9. บอกประเภทของการประชุมสัมมนาครบทุกประเภท
6. บอกประโยชน์ของการประชุมสัมมนาได้ถูกต้องอย่างน้อย 9 ข้อจากทั2งหมด C ข้อ
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แบบฝึ กหัด
หน่ วยที * ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับการจัดประชุ มสั มมนา
คําสั ง ให้นกั ศึกษาพิจารณาข้อความทีกําหนดให้ แล้วทําเครื องหมาย ( ) หน้าข้อความที
เห็นว่าถูกต้องและทําเครื องหมาย (×) หน้าข้อความทีเห็นว่าไม่ถูกต้อง
______1. การประชุม คือ การระดมความคิดเห็นแลกเปลียนความรู ้และประสบการณ์ เพือหา
ข้อสรุ ปเสนอแนวทางแก้ปัญหาร่ วมกันเพือบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง
______@. ความสําคัญของการประชุม คือ เป็ นสื อกลางในการพบปะแลกเปลียนข่าวสาร
ความรู ้
______7. วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา เพือเพิมพูนความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์
______8. องค์ประกอบของการประชุมสัมมนา มี 9 องค์ประกอบ
______9. กําหนดการประชุ มสัมมนาเป็ นหน้าทีของวิทยากร
______-. คณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมสัมมนาประกอบด้วย ประธาน เลขานุการ
______C. บุคคลทีเกียวข้องกับการประชุมสัมมนา คือผูจ้ ดั การประชุมสัมมนา และวิทยากร
______i. วิทยากรคือ ผูม้ ีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ให้ผอู ้ ืนเข้าใจได้ดี
______†. การประชุมเพือตัดสิ นใจ เป็ นการรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุม โดย
ประธานจะรวบรวมความคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสัมมนา
_____MW. การประชุมทางวิชาการ เรี ยกอีกอย่างว่า การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
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เฉลยแบบฝึ กหัด
หน่ วยที * ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับการจัดประชุ มสั มมนา

เฉลย

เกณฑ์ผา่ นแบบทดสอบหน่วยที M
ผูเ้ รี ยนต้องได้คะแนนอย่างตํา C คะแนน

ข้ อ
M
@
7
8
9
C
i
†
MW

27

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่ วยที 1 ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับการประชุ มสั มมนา
คําชี แจง M. แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัยเลือกตอบ จํานวน 10 ข้อ
@. ให้ทาํ เครื องหมาย ( X ) ในข้อทีถูกทีสุ ดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคําตอบ
คําชี แจง M. แบบทดสอบเป็ นแบบปรนัยเลือกตอบ จํานวน 10 ข้อ
@. ให้ทาํ เครื องหมาย (X) ในข้อทีถูกทีสุ ดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคําตอบ
1. การประชุมระดมความคิดเห็นแลกเปลียนความรู ้และประสบการณ์เพือหาข้อสรุ ป เสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหาร่ วมกันเพือให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง คือข้อใด?
ก. เป้ าหมายของการประชุมสัมมนา
ข. แนวคิดเกียวกับการประชุมสัมมนา
ค. ความหมายของการประชุมสัมมนา
ง. วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา
@. ผูจ้ ดั การประชุมสัมมนา วิทยากร ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสัมมนา องค์ประกอบด้านใด?
ก. ด้านเวลา
ข. ด้านเนื2 อหา
ค. ด้านสถานที
ง. ด้านบุคลากร
7. เป็ นเครื องมือสําคัญในการปฏิบตั ิงานและการถ่ายทอดความรู ้ข่าวสารต่าง ๆ คือข้อใด?
ก. วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา
ข. ความสําคัญของการประชุมสัมมนา
ค. ประโยชน์ของการประชุมสัมมนา
ง. เป้ าหมายของการประชุมสัมมนา
4. เพือระดมความคิดแลกเปลียนความรู ้ ข่าวสาร ประสบการณ์ คือข้อใด?
ก. เป้ าหมายของการประชุมสัมมนา
ข. ประโยชน์ของการประชุมสัมมนา
ค. ความสําคัญของการประชุมสัมมนา
ง. วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา
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5. ชี2แจงนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบตั ิ หรื อรายงานความก้าวหน้า คือข้อใด?
ก. การประชุมเพือแจ้งให้ทราบ
ข. การประชุมเพือการแก้ปัญหา
ค. การประชุมเพือการตัดสิ นใจ
ง. การประชุมเพือระดมความคิดเห็น
-. มีหวั ข้อประชุมสัมมนา วัตถุประสงค์ หัวข้อย่อย กําหนดการประชุมสัมมนา คือข้อใด?
ก. องค์ประกอบด้านเวลา
ข. องค์ประกอบด้านเนื2อหา
ค. องค์ประกอบด้านสถานที
ง. องค์ประกอบด้านบุคลากร
C. ช่วยให้เกิดการทํางานทางความคิดร่ วมกัน ในการแลกเปลียนความคิดเห็น
ในการแก้ไขปั ญหา คือข้อใด?
ก. ประเภทของการประชุ มสัมมนา
ข. ความเห็นของการประชุมสัมมนา
ค. ประโยชน์ของการประชุมสัมมนา
ง. วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา
i. การประชุมทีมีผทู ้ รงคุณวุฒิผเู ้ ชียวชาญให้ความรู ้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมสัมมนา คือข้อใด?
ก. การประชุมสัมมนา
ข. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ค. การประชุมเพือการแก้ปัญหา
ง. การประชุมเพือระดมความคิดเห็น
†. ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีส่วนร่ วมได้รับความรู ้ แนวคิด และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ คือข้อใด?
ก. ประเภทของการประชุ มสัมมนา
ข. ความเห็นของการประชุมสัมมนา
ค. ประโยชน์ของการประชุมสัมมนา
ง. วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา
MW. ข้อใดเป็ นองค์ประกอบด้านสถานทีการประชุมสัมมนา คือข้อใด?
ก. ห้องประชุมใหญ่ ห้องอาหาร อุปกรณ์อืน ๆ
ข. ห้องประชุมใหญ่ สื อโสตเทคโนโลยี ยานพาหนะรับ-ส่ ง
ค. ห้องประชุมใหญ่ อาหารว่าง อุปกรณ์ดา้ นโสตทัศนูปกรณ์
ง. ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมกลุ่มย่อย อุปกรณ์ดา้ นโสตทัศนูปกรณ์
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
หน่ วยที * ความรู้ เบืองต้ นเกียวกับการประชุ มสั มมนา
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