
 
แผนการสอน/การเรียนรู้ 

รายวิชา  การจัดประชุมสัมมนา   รหัส    1040-3312             
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) 

สาขาวิชา การจัดการส านักงาน 
 
 
 
 

 
จัดท าโดย 

นางสาวประคองศิลป์  เลิศพีรพงศกุล 
อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการ 

 
 

 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 



แผนการสอน/การเรียนรู้ 
รายวิชา  การจัดประชุมสัมมนา   รหัส    1040-3312             

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) 
สาขาวิชา การจัดการส านักงาน 

 
 
 
 

 
จัดท าโดย 

นางสาวประคองศิลป์  เลิศพีรพงศกุล 
อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการ 

 
 

 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 แผนการจัดการเรียนรู้  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพเล่มนี้  เป็นการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  พุทธศักราช  2552  โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะใน

ภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษามากที่สุด  มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในแผนการจัดการ

เรียนรู้  เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา  3  ด้าน  คือ  ด้านพุทธพิสัย  

จิตพิสัย  และทักษะพิสัย 

 

 

 

       ลงช่ือ........................................... 

          (นางสาวประคองศิลป์  เลศิพีรพงศกุล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์กำรประเมินผลรำยวิชำ 

 1. ดา้นความพร้อม  10% 

  1.1 เวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่า  80%  (ขาดเรียน  4  ครัง้  ได้  IA) 

  1.2 การมาเรียนที่มีเวลาเรยีน หมายถึง การมาเรียนทันเวลาและอยู่ตลอดคาบ 

  1.3 การมาเรียนที่มีเวลาจะคิดให้เฉพาะผู้ที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบเท่านัน้ 

  1.4 มีเคร่ืองมืออปุกรณ์การเรียนครบถ้วน 

 2. ดา้นการเรียน – การปฏิบัตงิาน  70% 

  2.1 ต้องสง่งานตามก าหนดเวลา  (ขาดส่งงานได ้I) 

  2.2 ผลการตรวจงานของอาจารย์ผู้สอนถอืเป็นข้อยุติ 

  2.3 ต้องเข้าสอบประเมินผลสภาพจริง (ขาดส่งงานได ้I) 

  2.4 ผลงานที่ไมผ่่านเกณฑ์ขั้นต่ าตอ้งท าใหม่ 

 3. ดา้นจติพิสัย  (คุณธรรม จริยธรรม)  20% 

  3.1 การพูดจา กิริยามารยาท ความใส่ใจใฝ่รู้ 

  3.2 การรักษาความสะอาดพ้ืนที่บรเิวณที่ท างาน 

  3.3 การเก็บเครื่องมืออปุกรณ์ – การบ ารุงรักษา 

  3.4 การสง่คืนเครื่องมือ – อุปกรณ ์

 4. การตัดสินผลการเรียนตลอดภาคเรียน 

  4.1 ได้คะแนนรวมจาก  3  ดา้น  ร้อยละ  80 – 100 A 

  4.2 ได้คะแนนรวมจาก  3  ดา้น  ร้อยละ  75 – 79 B+ 

  4.3 ได้คะแนนรวมจาก  3  ดา้น  ร้อยละ  70 – 74 B 

  4.4 ได้คะแนนรวมจาก  3  ดา้น  ร้อยละ  65 – 69 C+ 

  4.5 ได้คะแนนรวมจาก  3  ดา้น  ร้อยละ  60 – 64 C 

  4.6 ได้คะแนนรวมจาก  3  ดา้น  ร้อยละ  55 – 59 D+ 

  4.7 ได้คะแนนรวมจาก  3  ดา้น  ร้อยละ  50 – 54 D 

  4.8 ได้คะแนนรวมจาก  3  ดา้น  ร้อยละ  0 – 49  F 

 

 

 

(.....................................................)   (.....................................................) 

         อาจารย์ประจ าวิชา      ตัวแทนนักศึกษา 

 

 



แผนการสอน/การเรียนรู้ 
รหัสวิชา.. 1040-3312.ชื่อวิชา....การจัดประชุมสัมมนา......จ านวน ..2....หน่วยกิต....3.....ชม./สปัดาห์ 
 

จุดประสงค์รายวชิา 
 1. มีความเข้าใจในการจัดประชุมสัมมนา 
 2. น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
 3. มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
  

มาตรฐานรายวชิา 
 1. บอกข้ันตอนการประชุมสัมมนา 
 2. จัดการประชุมสัมมนา 
  

สมรรถนะรายวชิา 
 1.  จัดเตรียมการประชุมสัมมนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
 2.  เตรียมอุปกรณ์ในการจัดประชุมสัมมนาตามหลักทฤษฎีและน ามาประยุกต์ใช้ 
                  ในชีวิตประจ าวัน 

ค าอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา  ขั้นตอน  รูปแบบ  เอกสาร  สถานท่ี  วัสดุ  อุปกรณ์
ในการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การวิเคราะห์หน่วยการสอน/การเรยีนรู้และสมรรถนะประจ าหน่วย 
รหัสวิชา.. 1040-3312.ชื่อวิชา....การจัดประชุมสัมมนา......จ านวน ..2....หน่วยกิต....3.....ชม./สปัดาห์ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการสอน สมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
          
1. 
 
 
 
 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการ
จัดประชุมสัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ 
         1. บอกความส าคัญและประโยชน์ของการ
จัดประชุมสัมมนาเพื่อใช้ในการพัฒนา แก้ไข้ปัญหา 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
         ด้านความรู้ 
         1. อธิบายความหมาย ความส าคัญและ
ประวัติได้ 
         2. รู้และเข้าใจหลักการจัดประชุมสัมมนา    
         ด้านทักษะ 
          3. สามารถใช้ความรู้เบื้องต้นการจัด
ประชุมสัมมนาน ามาประยุกต์ในการด าเนินงาน 
          4. สามารถใช้ประโยชน์ของการสัมมนาได้ 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงและบูรณาการ 3D 
         5.สามารถประเมินสถานการณ์ในการจัด
ประชุม 
      6.น าความรู้เบ้ืองต้นในการจัดประชุมสัมมนา   
            ไปใช้ 
         7. สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
อภิปรายได้ 
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ลักษณะการเรียนรู้โดยวิธี
กระบวนการกลุ่มที่น ามา
ปรับใช้กับการจัด
ประชุมสัมมนา 

สมรรถนะ 
        1.  จัดกระบวนการกลุ่มน ามาปรับใช้กับการ
จัดประชุมสัมมนา 
         จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
         ด้านความรู้ 
         1. อธิบายขั้นตอนของการเรียนการสอน  
โดยวิธีกระบวนการกลุ่ม 
         2. รู้และเข้าบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนใน
การน ามาใช้กับการจัดประชุมสัมมนา 
        3. วิเคราะห์ลักษณะกิจกรรมและรูปแบบต่าง 
ๆ มาใช้การจัดประชุมสัมมนา 
         ด้านทักษะ 
         4.น ารูปแบบของกิจกรรมประยุกต์กับการ
จัดประชุมสัมมนา 
         5. สามารถคัดสรรรูปแบบกิจกรรมท่ี



 
2.(ต่อ) 

 

เหมาะสม 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
         6. การเลือกรูปแบบตามความเหมาะสมของ
กิจกรรม 
         7.  สามารถน าลักษณะการเรียนรู้มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

3. องค์ประกอบของการจัด
ประชุมสัมมนา 

สมรรถนะ 
         1.  เลือกองค์ประกอบการจัด
ประชุมสัมมนาตามความเหมาะสมของลักษณะงาน 
         ด้านความรู้ 
         1.  อธิบายองค์ประกอบด้านเนื้อหาในการ
จัดประชุมสัมมนาได้ 
         2.  อธิบายองค์ประกอบด้านบุคลากรในการ
จัดประชุมสัมมนาได้ 
         ด้านทักษะ 
         3.  สามารถใช้คนให้เหมาะกับงาน 
         4.  จัดเตรียมการจัดประชุมสัมมนาได้ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงและบูรณาการ 3D                               
        5. ความมีเหตุผลในการคัดสรรองค์ประกอบ
ในการจัดประชุมสัมมนา 
        6.  มีการประเมินด้านเวลา และด้าน
งบประมาณตามสภาพความจริง 
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บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่
เก่ียวข้องกับการจัด
ประชุมสัมมนา และจรรยา
ทางอาชีพของผู้เข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

        สมรรถนะ  1. ใช้จรรยาทางอาชีพให้เหมาะสม
กับ บทบาทหน้าท่ี ตามสาขางาน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
         ด้านความรู้ 
         1.  อธิบายบทบาทหน้าท่ีของผู้จัด
ประชุมสัมมนา 
         2.  อภิปรายบทบาทหน้าท่ีของวิทยากรได้ 
       ด้านทักษะ 
         3.  ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง 
     ด้านคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงและบูรณาการ 3D 
         5. ปฏิบัติตามจรรยาทางอาชีพแต่ละบทบาท
หน้าท่ี 
         6.  มีหลักการในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี 



5. การจัดท าเอกสารที่
เก่ียวข้องกับการประชุม
ก่อนที่จะด าเนินงานจัด
สัมมนา 

        สมรรถนะ    
     1.  จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม  
             ก่อนด าเนินงานและสรุปเอกสารหลังการ
ประชุม 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
         ด้านความรู้ 
         1. รู้และเข้าใจพื้นฐานของการเขียนเอกสารท่ี 
             เกี่ยวข้อง 
         2.  อภิปรายการจัดท าเอกสารได้ 
         ด้านทักษะ 
        3. สามารถจดบันทึกการด าเนินงานได้ 
        4. สามารถจัดท าหนังสือเชิญประชุม 
     ด้านคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงและบูรณาการ 3D 
         5. พิจารณาการจัดท าเอกสารให้คุ้มค่าของ
เอกสาร 
         6.  มีการประยุกต์ใช้กระดาษให้คุ้มค่ากับผล
การ 
             ด าเนินงาน 
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การจัดท าเอกสารที่
เก่ียวข้องกับการสัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

       สมรรถนะ   
       1.   จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสัมมนาก่อน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
         ด้านความรู้ 
         1.  น าไปใช้ในการจัดสัมมนา 
         2.  รู้และเข้าใจการจัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ 
             โครงการสัมมนาและแผนปฏิบัติงาน 
        ด้านทักษะ 
         3.  จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสัมมนา 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
และบูรณาการ 3D 
         4. พิจารณาการจัดท าเอกสารให้คุ้มค่า 
         5.  มีการประยุกต์ใช้กระดาษให้คุ้มค่ากับผล
การด าเนินงาน 

7. การจัดสถานที่สัมมนา           สมรรถนะ   1.  จัดเตรียมสถานท่ีการ
ประชุมสัมมนาตามรูปแบบการจัดประชุมสัมมนา 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
         ด้านความรู้ 
         1.  รู้และเข้าใจการเตรียมเกี่ยวกับสถานท่ี 



         2.  อธิบายรูปแบบการจัดห้องสัมมนา 
         ด้านทักษะ 
         3.  จัดเตรียมสถานท่ีและอ านวยความสะดวก 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
และบูรณาการ 3D 
         4.  มีหลักการในการจัดเลือกสถานท่ี
ประชุมสัมมนาตามความเหมาะสม 
         5.  การลงทุนต้องคุ้มค่ากับองค์ประกอบความรู้ 
              ท่ีได้รับ 
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การด าเนินการจัด
ประชุมสัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะ   1.  จัดการประชุมสัมมนาตามรูปแบบการ
จัดประชุมสัมมนา 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
         ด้านความรู้ 
         1.  รู้และเข้าใจขั้นตอนการจัดสัมมนาส าหรับ 
              หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจ 
         2.  อธิบายการด าเนินการระยะเตรียมงาน 
ระยะด าเนินงานและหลักการจัดประชุมสัมมนา 
        ด้านทักษะ 
         3.  จัดประชุมสัมมนาได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงและบูรณาการ 3D 
         4. สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาในการเข้าร่วม 
             ประชุมสัมมนา 
         5.  สามารถเพิ่มพูนความรู้ไปใช้ในการท างาน  

9. การประเมินผลโครงการ
ประชุมสัมมนา 

สมรรถนะ    1. ตรวจกระบวนการประเมินผล           
 โครงการประชุมสัมมนาตามล าดับข้ันตอน 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
         ด้านความรู้ 
         1.  รู้และเข้าใจประโยชน์ของการประเมินผล 
         2.  เข้าใจประเภทของการประเมินผล 
         ด้านทักษะ 
         3.  สามารถประเมินผลวัดผลในการด าเนิน 
             โครงการได้ 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงและบูรณาการ 3D 
         5.  จัดท าโครงการสัมมนา มีความรัดกุม มี
ความเหมาะสม  คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียไป 

 



 
ตารางวิเคราะหห์ลักสูตรรายวชิา 

รหัสวิชา.. 1040-3312.ชื่อวิชา....การจัดประชุมสัมมนา......จ านวน ..2....หน่วยกิต....3.....ชม./สปัดาห์ 

หน่วย
ที่ 

ชื่อหน่วยการสอน 

ระดับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

พุทธิพิสัย 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

จิต
พิส

ัย 

เว
ลา

(ช
ม.

) 

1 2 3 4 5 6 รวม 

1. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการจัดประชุมสัมมนา 1 1 1  
 

  4 1 2 6 
 

2. ลักษณะการเรียนรู้โดยวิธีกระบวนการกลุ่ม
ที่น ามาปรับใช้กับการจัดประชุมสัมมนา 

1 2 2 2   4 4 2 6 

3. องค์ประกอบของการจัดประชุมสัมมนา 1 1 2    6 4 2 6 

4. บท บาทหน้าที่ของบุคคลที่เก่ียวข้องกับ
การจัดประชุมสัมมนา และจรรยาทาง
อาชีพของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 

1 2 2    7 4 2 6 

5. การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ก่อนที่จะด าเนินการจัดสัมมนา 

1 2 2    5 4 2 6 

6.  การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ประชุมสัมมนา 

1 2 2    4 4 2 9 

7. การจัดสถานที่สัมมนา 1 2 2    7 6 4 6 

8. การด าเนินการจัดประชุมสัมมนา 1 2 2    4 4 2 3 

  
9.  

การประเมินผลโครงการสัมมนา 2 2 2    4 4 2 6 

            

 รวม                  

 สัดส่วนคะแนน  (ร้อยละ)           

 
หมายเหตุ     ระดับพุทธิพิสัย  1 = ความจ า      2 = ความเข้าใจ     3 = การน าไปใช้ 
                                                 4  = วิเคราะห์    5 = สังเคราะห์      6 = ประเมินค่า 

 

10 16 17 45 2 20 35 54 

10 16 17 2 45 35 20 



ตารางวิเคราะหเ์วลาที่ใช้ในการจดัการเรียนรู้ 
รหัสวิชา.. 1040-3312.ชื่อวิชา....การจัดประชุมสัมมนา......จ านวน ..2....หน่วยกิต....3.....ชม./สปัดาห์ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการสอนและรายการสอน สัปดาห์ที่ 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการจัดประชุมสัมมนา 

1.1  ความส าคัญของการจัดประชุมสัมมนา1.2  
ความหมายของค าว่า การจัด 
       ประชุมสัมมนา 
1.3  ประวัติของการจัดประชุมสัมมนา 
1.4  ความมุ่งหมายของการจัดประชุมสัมมนา 

1.5 ประโยชน์ของการจัดประชุมสัมมนา 
 

1-2 6 - 

2 ลักษณะการเรียนรู้โดยวิธีกระบวนการกลุ่มที่
น ามาปรับใช้กับการจัดประชุมสัมมนา 

2.1  ขั้นตอนของการเรียนการสอน  โดยวิธี                                                   
        กระบวนการกลุ่ม 

2.2  บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 

2.3 ลักษณะกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในกระบวน 
      การกลุ่ม 

2.4 รูปแบบต่าง ๆ ของกิจกรรมท่ีน ามาใช้ใน 
      กระบวนการกลุ่ม 
 

3-4 4 2 

 รวม  10 2 
 รวมทั้งสิ้น  12 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางวิเคราะหเ์วลาที่ใช้ในการจดัการเรียนรู้ 
รหัสวิชา.. 1040-3312.ชื่อวิชา....การจัดประชุมสัมมนา......จ านวน ..2....หน่วยกิต....3.....ชม./สปัดาห์ 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการสอนและรายการสอน สัปดาห์ที่ 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
3 องค์ประกอบของการจัดประชุมสัมมนา 

3.1  องค์ประกอบด้านเนื้อหา 
3.2  องค์ประกอบด้านบุคลากร 
3.3  องค์ประกอบด้านสถานท่ี  เครื่องมือ  
       และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
3.4  องค์ประกอบด้านเวลา 
3.5  องค์ประกอบด้านงบประมาณ 

5-6 5 1 

4 บท บาทหน้าที่ของบุคคลที่เก่ียวข้องกับ
การจัดประชุมสัมมนา และจรรยาทาง
อาชีพของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
4.1  บท บาทหน้าท่ีของผู้จัดประชุมสัมมนา 
4.2 บท บาทหน้าท่ีของวิทยากร 
4.3  บท บาทหน้าท่ีของผู้เข้าร่วม 
       ประชุมสัมมนา 
4.4  จรรยาทางอาชีพของผู้เข้าร่วม 
       ประชุมสัมมนา 

7-8 4 2 

5 การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมก่อนที่จะด าเนินการจัดสัมมนา 
5.1 ความรู้พื้นฐานของการเขียนเอกสารท่ี 
      เกี่ยวข้องกับการประชุม 
5.2 การจดบันทึก 
5.3 หนังสือเชิญประชุม 

9-10 4 2 

 รวม  9 5 
 รวมทั้งสิ้น  14 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางวิเคราะหเ์วลาที่ใช้ในการจดัการเรียนรู้ 
รหัสวิชา.. 1040-3312.ชื่อวิชา....การจัดประชุมสัมมนา......จ านวน ..2....หน่วยกิต....3.....ชม./สปัดาห์ 

 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการสอนและรายการสอน สัปดาห์ที่ 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
6 การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด

ประชุมสัมมนา  
6.1  โครงการจัดประชุมสัมมนาและ 
       แผนปฏิบัติงาน 
6.2  เอกสารประกอบการจัดประชุมสัมมนา 
6.3  เอกสารท่ีต้องจัดท า 
       6.3.1  หนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 
       6.3.2  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
                 ด าเนินงานประชุมสัมมนา 
    6.3.3  หนังสือขออนุมัติงบประมาณ 
                จัดด าเนินงานหรือหนังสือ 
                ขอความอนุเคราะห์  
สนับสนุน 
                 การด าเนินงาน 
      6.3.4  หนังสือเชิญวิทยากร  และผู้
ด าเนิน    
                รายการ 
      6.3.5  ค ากล่าวรายงาน เปิด – ปิด  
                การประชุมสัมมนา 
      6.3.6  หนังสือขอบคุณวิทยากร  และ                  
                ผู้ด าเนินรายการ 
      6.3.7  เอกสารรายงานสรุปผลการ
สัมมนา 
 
 
 

11-13 8 1 

7 การจัดสถานที่สัมมนา 
7.1   การเตรียมเกี่ยวกับสถานท่ี 
7.2  รูปแบบการจัดห้องประชุมสัมมนา 
7.3  การจัดห้องรับประทานอาหาร 

14-15 4 2 

 รวม  12 3 
 รวมทั้งสิ้น  15 



ตารางวิเคราะหเ์วลาที่ใช้ในการจดัการเรียนรู้ 
รหัสวิชา.. 1040-3312.ชื่อวิชา....การจัดประชุมสัมมนา......จ านวน ..2....หน่วยกิต....3.....ชม./สปัดาห์ 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการสอนและรายการสอน สัปดาห์ที่ 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
8 การด าเนินการจัดประชุมสัมมนา 

8.1  ขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนาส าหรับ   
       หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจ 

16 2 1 

9 การประเมินผลโครงการสัมมนา 
9.1  ประโยชน์ของการประเมินผลโครงการ 
       ประชุมสัมมนา 
9.2  ประเภทของการประเมินผลโครงการ 
       ประชุมสัมมนา 
9.3  ขั้นตอนของการประเมินผลโครงการ 
       ประชุมสัมมนา 
      9.3.1  ศึกษาโครงการสัมมนา  
เอกสาร   
               และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
               สัมมนา 
    9.3.2  ก าหนดวัตถุประสงค์ 
    9.3.3  วิธีการประเมินผล 
    9.3.4  ก าหนดแหล่งข้อมูล 
    9.3.5  การสร้างเครื่องมือ 
    9.3.6  การเก็บรวบข้อมูลและเวลาท่ีเก็บ 
             รวบรวมข้อมูล 
    9.3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    9.3.8  การแปลผล 
    9.3.9  การเขียนรายงาน 

17-18 4 2 

 รวม  6 3 
 รวมทั้งสิ้น  54 

 
 
 
 
 



แผนผังความคิดการบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และคุณลักษณะ 3 
D 

เรื่อง    ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการจัดประชุมสัมมนา 
 
 
 
 
 
                                                          
                                       1.  สามารถน าความรู้เก่ียวกับการประชุมสัมมนาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.  น าความรู้เบื้องต้นในการจัดประชุมสัมมนาไป                    3. สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น
อภิปรายได้ 
 
 
 
 
         
         4. อธิบายความหมาย ความส าคัญและประวัติได้ 
         5. รู้และเข้าใจหลักการจัดประชุมสัมมนา    
         6. สามารถใช้ความรู้เบ้ืองต้นการจัดประชุมสัมมนา 
             น ามาประยุกต์ในการด าเนินงาน 
        7. สามารถใช้ประโยชน์ของการสัมมนาได้  
                                                                                             

             สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
1-6 - 8-11 3 

  
 
 
 

 

พอประมาณ 

 

คุณธรรมจรยิธรรม 

 

ภูมิคุ้มกัน 
 

มีเหตุผล 

 

ความรู้  + ทักษะ 

เรื่องท่ีสอน 

ความรู้ทั่วไป
เก่ียวกับการจัด
ประชุมสัมมนา 

8.  มีความรับผิดชอบ 
9.  ความตรงต่อเวลา 
10. ขยัน ซ่ือสัตย์  อดทน  
11. มีวินัย สะอาด  สุภาพ  
 
 

 



 

 
สาระส าคัญ 

 การประกอบธุรกิจนับว่ามีบทบาทอย่างยิ่ง  ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  การเมืองและ
เทคโนโลยีของประเทศ การด าเนินธุรกิจต้องมีการแข่งขันในทุก ๆ ทาง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร พัฒนา
งาน และการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 เทคนิคของการให้ได้มาซึ่งความรู้  แนวคิดและประสบการณ์  โดยอาศัยการประชุมพบปะ  
พูดคุย บรรยาย อภิปราย  ระดมสมอง และการปรึกษาหารือ  เป็นต้น  ท้ังผู้ท่ีเช่ียวชาญรวมทั้งผู้ฟัง ต่างก็มี
โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  เพื่อเป็นหนทางของการหาข้อสรุป และน าข้อมูลท่ีได้จาก
การสัมมนานั้นไปใช้แก้ไข  หรือพัฒนา อันจะน าความส าเร็จมาสู่องค์กรได้ในท่ีสุด 
สมรรถนะประจ าหน่วย  
             1.  บอกความส าคัญและประโยชน์ของการจัดประชุมสัมมนาเพื่อใช้ในการพัฒนา  
                              แก้ไข้ปัญหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ท่ัวไป 
  1.  เพื่อให้ความรู้ความส าคัญของการจัดประชุมสัมมนา 
  2.  รู้ - เข้าใจความหมายของค าว่า การจัดประชุมสัมมนา 
           3.  เข้าใจประวัติของการจัดประชุมสัมมนา 
           4.  เพื่อน าความมุ่งหมายของการจัดประชุมสัมมนา 
                 5. รู้ - เข้าใจประโยชน์ของการจัดประชุมสัมมนา 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  1. อธิบายความหมาย ความส าคัญและประวัติได้ 
                 2. รู้และเข้าใจหลักการจัดประชุมสัมมนา    
                3. สามารถใช้ความรู้เบ้ืองต้นการจัดประชุมสัมมนาน ามาประยุกต์ในการด าเนินงาน 
                 4. สามารถใช้ประโยชน์ของการสัมมนาได้ 
                5. สามารถประเมินสถานการณ์ในการจัดประชุม 
                 6. น าความรู้เบ้ืองต้นในการจัดประชุมสัมมนา  ไปใช้ 
                 7. สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปรายได้ 
                 
 
 
 

 

แผนการสอน/การเรียนรู้ที่    1 หน่วยที่      1 
ชื่อวิชา การจัดประชุมสัมมนา รหัสวิชา 1040-3316 สอนคร้ังที่    1 - 2 
ชื่อหน่วย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการจัดประชุมสัมมนา เวลา  6   ช่ัวโมง 



สาระการเรยีนรู ้

  1.  ความส าคัญของการจัดประชุมสัมมนา 
                 2.  ความหมายของค าว่า การจัดประชุมสัมมนา 
                 3.  ประวัติของการจัดประชุมสัมมนา 
                 4.  ความมุ่งหมายของการจัดประชุมสัมมนา 
                 5. ประโยชน์ของการจัดประชุมสัมมนา 

กิจกรรมการเรียนรู ้

 สัปดาห์ที่    1    ช่ัวโมงที่   1 - 3  เร่ือง   ปฐมนิเทศ  
   1. นักเรียน  ทักทายคุณครู (ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่)   
 2. ตกลงกติกาการเข้าห้องเรียน 
 3. แจ้งลักษณะรายวิชา 
 4. จัดท าประวัติส่วนตัวนักเรียน 

         สัปดาห์ที่   2  ชั่วโมงที่   4 - 6   เร่ือง  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการจัดประชุมสัมมนา 
1. นักเรียน  ทักทายคุณครู (ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่)   
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบเรียน 
3. อธิบายความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา 
   3.1  ความส าคัญของการสัมมนา 
  3.2  ความหมายของค าว่า  ประชุมสัมมนา 
                  3.3  ประวัติของการประชุมสัมมนา 
  3.4  ความมุ่งหมายของการประชุมสัมมนา 
  3.5  ประโยชนาของการประชุมสัมมนา 
4. ซักถามนักเรียน ในการพูดคุยพบปะกับเพื่อน เพื่ออะไรบ้าง 
5. นักเรียนท าแบบฝึกหัด  
6. ให้นักเรียนฝึกการอภิปรายในช้ันเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เนื้อหาสาระความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา 

1.1  ความส าคัญของการจัดประชุมสัมมนา 

 การประกอบธุรกิจนับว่ามีบทบาทอย่างยิ่ง  ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและเทคโนโลยี
ของประเทศ  การด าเนินธุรกิจจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการแข่งขันในทุก  ๆ ทาง ท้ังนี้ โดยมุ่งหวังท่ีจะให้
องค์กรของตนมีความเจริญก้าวหน้า  ทันสมัย เป็นท่ีนิยมชมชอบของลูกค้าอยู่เสมอส่ิงท่ีตามมาก็คือผล
ก าไรจากการด าเนินงานนัน่เอง  อัมหมายถึง  ธุรกิจได้บรรลุความส าเร็จ 

1.2  ความหมายของค าว่า การจัดประชุมสัมมนา 

 ความหมายของค าว่า  การประชุม  หมายถึง  การท่ีบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไป ได้มากระท ากิจกรรม
ส่ือสาร  (ส่ือข้อมูล  ความรู้  ส่ือความคิดเห็น  และปรึกษาหารือ)  ร่วมกัน  อันจะน ามาซึ่งความเข้าใจ
ถูกต้องตรงกัน  เพื่อเป็นการหาข้อยุติ   หรือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 องค์ประกอบของการประชุมจึงประกอบด้วย 
 1.  คนต้ังแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมท ากิจกรรมส่ือสาร  ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอข้อมูล  หรือน าเสนอ
ความคิดเห็น 
 2.  กิจกรรมนั้นต้องน าไปสู่ความเข้าใจท่ีถูกต้อง  และตรงกัน 
 3.  ประชุมแล้วมีข้อยุติ  หรือมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
   ความหมายของค าว่า  การสัมมนา  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  2525  
หมายถึง  การประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเห็น  เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งผลของ
การ เป็นเพียงข้อเสนอแนะ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะน าไปปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ 
 การประชุมสัมมนา    หมายถึง  การท่ีบุคคลต้องแต่สองคนขึ้นไป ได้มาท ากิจกรรม เพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้และความคิดเห็น  เพื่อหาข้อสรุปเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

1.3  ประวัติของการจัดประชุมสัมมนา 

 มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา  ได้จัดการเรียนการสอน  โดยให้นักเรียน  ตีความหนังสือมาตรฐาน  
แล้วเสนอแนะของรายบุคคล  ให้ค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น  สอนให้ยอมรับความจริง  และได้รับการศึกษา
ระดับสูงจากเยอรมัน 

1.4  ความมุ่งหมายของการจัดประชุมสัมมนา 

 เพื่อให้การสัมมนาได้บรรลุผลตามความต้องการในทางธุรกิจหรือการเรียนการสอนในการสัมมนา 
 อบรม  ฝึกฝน  ช้ีแจง  แนะน า  ส่ังสอน  ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง  พิจารณา  ส ารวจ  ตรวจสอบปัญหา   
หรือประเด็นต่าง ๆ  ท่ีหยิบยกขึ้นมา  เพื่อท าความเข้าใจในเรื่องท่ีต้องการ  เสนอสาระน่ารู้  ท่ีทันสมัยและ
กับสถานการณ์ 
 
 



1.5 ประโยชน์ของการจัดประชุมสัมมนา 
       ผู้จัดสัมมนาหรือผู้เรียนสามารถจัดงานสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้รับความรู้  แนวคิดจากการ
สัมมนา  สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานและชีวิตส่วนตนได้  ผลจากการท่ีผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้
ความสามารถเพิ่มข้ึนจากการสัมมนา  จะช่วยท าให้ระบบและวิธีการท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ในการ
สัมมนาจะช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา  เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับการสัมมนา  
ท าให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานให้พร้อมอยู่เสมอ ท่ีจะก้าวขึ้นไปรับต าแหน่งงานท่ีสูงกว่าเดิม  หรือต้อง
ท างาน  ท่ีจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ ความเข้าเทคโนโลยีใหม่  ๆ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะไม่รู้สึกล าบากใจในการ
ปรับตัว  เพราะได้รับความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา  เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน  เพราะโดย
ปกติแล้วการพิจารณาเล่ือนขึ้นเล่ือนต าแหน่งผู้ท่ีได้รับการสัมมนา  ย่อมมีโอกาสได้รับการพิจารณาก่อน  
เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เป็นผลท าให้มีแรงบันดาลใจมุ่งกระท ากิจกรรมอันดีงามข้ึนในสังคม 
 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. ต าราเรียน  วิชา การจัดประชุมสัมมนา   
 2. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประชุม (เรียบเรียง ศ.นพ.เกษม   วัฒนชัย) 
 3. ส่ือทางอินเตอร์เน็ต  (MS Power Point) 

แหล่งการเรียนรู ้
 ในสถานศึกษา 
 1. ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสากรรม 
  
 นอกสถานศึกษา 
 1. ห้องสมุดชุมชน 
 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบูรณาการ / ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
 1. บูรณาการกับวิชาเทคนิคเลขานุการ 
 2. บูรณาการกับพิมพ์ดีดประยุกต์ 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล 
 1.  การเข้าเรียนของนักเรียน โดยการเช็คช่ือนักเรียน 
 2. การอภิปรายในช้ันเรียน 
 3. ทดสอบอัตนัย  จ านวน  5  ข้อ  จ านวน   10  คะแนน 
  
 
 



การประเมินผล 
 นักเรียนนักศึกษาได้คะแนนร้อยละ  60 ข้ึนไป  ถือว่าผ่านการประเมิน  โดยใช้แบบทดสอบ  
อัตนัย   5  ข้อ  จ านวน  10  คะแนน 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ / งานที่มอบหมาย 
ข้อสอบอัตนัย   5  ข้อ 
1.   อธิบายความส าคัญของการจัดประชุมสัมมนา  พร้อมยกตัวอย่าง  ( 2 คะแนน)                                            
2.   อธิบายความหมาย ของการประชุม สัมมนา  และการประชุมสัมมนา  หมายถึงอะไร  ( 1 คะแนน) 
3.   อธิบายประวัติของการสัมมนา  พอสังเขป  ( 1 คะแนน) 
4.  อธิบายความมุ่งหมายของการจัดประชุมสัมมนา  พร้อมยกตัวอย่าง  (2 คะแนน) 
5.  การอภิปรายนักเรียน นักเรียนมีการให้เหตุผลต่างกัน ตามความคิดของนักเรียนคนใดให้เหตุผล สมควร
และเพราะเหตุใด  ( 4  คะแนน) 
 
  

เอกสารอ้างอิง 
 เกษม   วัฒนชัย.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประชุม.  ส านักพิมพ์  พัฒนาศึกษา   
                                    พิมพ์ครั้งท่ี 1,  2551. 
 เกษกานดา  สุภาพจน์.   การจัดสัมมนา.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช      
                                      พิมพ์ครั้งท่ี 2,  2530. 
                   บุญมาก  พรหมพ้วย.  สัมมนา.  พิมพ์ครั้งท่ี  3, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จามจุรี 
                                      โปรดักซ์, 2544. 
 ศรัญยา   แสงล้ิมสุวรรณ.  เคล็บลับการประชุมสัมมนา.   วารสารเพื่อ 
                                      คุณภาพ  FOR QUALITY, ปีท่ี  2 ฉบับท่ี  7  พฤศจิกายน – มิถุนายน  
2538. 
 สุพิน   ลักษณ์นารากุล.  แปลและเรียบเรียง,  จัดสัมมนาอย่างมืออาชีพ.   กรงุเทพฯ :  
                                      ส านักพิมพ์ดอกหญ้า, 2545. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บันทึกหลังการสอน 

 
 

บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 
ใช้หลัก  วิธีการ  และเนื้อหาตามล าดับข้ันตอนในแผนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและ

เพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดให้กับผู้เรียนได้ฝึกคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 
 ผลการเรียนของนักเรียน 

- ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาท่ีครูผู้สอนอธิบาย 
- ผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกหัดท้ายบทได้ถูกต้องและถูกวิธ ี
- ผู้เรียนสามารถตอบค าถามของครูผู้สอนได้ 
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการจัดการธุรกิจได้ 

 
 

 ผลการสอนของครู 
- ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- ได้ตรวจเครื่องแต่งกายผู้เรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ 
- มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกพิมพ์ท้ายบทและค าถามเสริมความรู้ จากครูผู้สอน 

 
 
 
 
 



แผนผังความคิดการบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ 3 D 

เรื่อง    ลักษณะการเรียนรู้โดยวิธีกระบวนการกลุ่มที่น ามาปรับใช้กับการจัด
ประชุมสัมมนา 

 
 
 
 
                                                          
                                     1.  วิเคราะห์ลักษณะกิจกรรมและรูปแบบต่าง ๆ มาใช้การจัด
ประชุมสัมมนา 
 
 
 
 
 
 

2.  น ารูปแบบของกิจกรรมประยุกต์กับการจัดประชุมสัมมนา  
3. สามารถคัดสรรรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
5. อธิบายขั้นตอนของการเรียนการสอน   
   โดยวิธีกระบวนการกลุ่ม 
 6. รู้และเข้าบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
    ในการน ามาใช้กับการจัดประชุมสัมมนา 
7. สามารถคัดสรรรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
 
  

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
1,2,3 1,2 8,10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พอประมาณ 

 

คุณธรรม 

 

ภูมิคุ้มกัน 
 

มีเหตุผล 

 

ความรู้  + ทักษะ 

เรือ่งท่ีสอน 
ลักษณะการเรียนรู้โดยวิธี
กระบวนการกลุ่มที่น ามา

ปรับใช้กับการจัด
ประชุมสัมมนา 

 

 

4. สามารถน าลักษณะการเรียนรู้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
 

 

8.  มีความรับผิดชอบ 
9.  ความตรงต่อเวลา 
10. ขยัน ซ่ือสัตย์  อดทน  
11. มีวินัย สะอาด  สุภาพ  
 
 

 



 

แผนการสอน/การเรียนรู้ที่    2 หน่วยที่      2 
ชื่อวิชา   การจัดประชุมสัมมนา  สอนคร้ังที่    3 – 4 
ชื่อหน่วย  ลักษณะการเรียนรู้โดยวิธีกระบวน 
การกลุ่มที่น ามาปรับใช้กับการจัดประชุมสัมมนา 

เวลา    6      ชั่วโมง 

 
สาระส าคัญ 
 ในปัจจุบันการท างานต้องมีการประสานงานเป็นส่วนใหญ่ในการด าเนินทาง  ดังนั้นการเรียนรู้
กระบวนการกลุ่มเพื่อให้ประสบความส าเร็จการงาน จะต้องมีการศึกษาวิธีการเพื่อความเหมาะสมกับขนาด
องค์กร  ขนาดธุรกิจ  เพื่อความเข้าใจอันดีต่อกัน ท าความเข้าใจ  ตลอดจนการแสดงความคิดเห็น  คิดค้น  
วิเคราะห์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหา  รวมทั้งแสวงหาหนทางท่ีจะค้นพบในท่ีต้องการ  อันเป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   
สมรรถนะประจ าหน่วย  
          1.  จัดกระบวนการกลุ่มน ามาปรับใช้กับการจัดประชุมสัมมนา 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ท่ัวไป 
          1.  เพื่อให้มีความรู้ขั้นตอนของการเรียนการสอน  โดยวิธีกระบวนการกลุ่ม                                     
          2.  เพื่อให้มีความรู้บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
                       3. เพื่อให้เข้าใจลักษณะกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในกระบวนการกลุ่ม 
                       4.  เพื่อให้เข้าใจรูปแบบต่าง ๆ ของกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในกระบวนการกลุ่ม 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
         ด้านความรู้ 
                     1. อธิบายขั้นตอนของการเรียนการสอน  โดยวิธีกระบวนการกลุ่ม 
                     2. รู้และเข้าบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการน ามาใช้กับการจัดประชุมสัมมนา 
                     3. วิเคราะห์ลักษณะกิจกรรมและรูปแบบต่าง ๆ มาใช้การจัดประชุมสัมมนา 
              ด้านทักษะ 
                    4. น ารูปแบบของกิจกรรมประยกุต์กับการจัดประชุมสัมมนา 
                    5. สามารถคัดสรรรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
              ด้านคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการ 3D                               
                   6. การเลือกรูปแบบตามความเหมาะสมของกิจกรรม 
                   7.  สามารถน าลักษณะการเรียนรูม้าใช้ให้เกิดประโยชน์ 
สาระการเรยีนรู ้

   2.1  ขั้นตอนของการเรียนการสอน  โดยวิธีกระบวนการกลุ่ม 
                           2.2  บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
                           2.3  ลักษณะกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในกระบวนการกลุ่ม 
                           2.4  รูปแบบต่าง ๆ ของกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในกระบวนการกลุ่ม 



 
กิจกรรมการเรียนรู ้
 สัปดาห์ที่    3   ชั่วโมงที่   7 – 9   เร่ือง   ลักษณะการเรียนรู้โดยวิธีกระบวนการกลุ่มที่น ามา
ปรับใช้กับ                 
           การจัดประชุมสัมมนา 
   1. นักเรียน  ทักทายคุณครู (ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่)   
 2  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบเรียน 
.             3.  นักเรียน จัดกลุ่มโดยตามแบบอิสระของนักเรียน 
 4. หัวหน้ากลุ่มจับสลากในการฝึกอภิปราย คุณประโยชน์และโทษของยาเสพติด  

             สัปดาห์ที่   4  ชั่วโมงที ่10  - 12 เร่ือง  การวางแผนการบริหารเวลา 
               1. นักเรียน  ทักทายคุณครู (ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่)   
                2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบเรียน 
           3. เรียนรู้ลักษณะกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในกระบวนการกลุ่ม 
           4. เรียนรูปแบบต่าง ๆ ของกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในกระบวนการกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เนื้อหาสาระ  
การเรียนรู้วิธีกระบวนการกลุ่มเป็นวิธีท่ีจะช่วยให้สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ปฏิกิริยาภายในกลุ่ม
เพื่อให้รู้จักปรับตัว ท าความเข้าใจ รู้จักศึกษาผู้อื่น ตนเอง และหาหนทางให้ได้ข้อตกลงร่วมกัน ลักษณะ
การเรียนรู้วิธีกระบวนการกลุ่ม จึงเป็นแนวทางท่ีสามารถน ามาปรับใช้กับวิธีการจัดสัมมนา เพราะมี
ลักษณะดังนี้ 
            1. ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรการสอนตลอดเวลาโดยมีบทบาท ในการแสดงความคิดเห็น 
คิดค้น วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา รวมทั้งแสวงหาหนทางท่ีจะค้นพบในส่ิงท่ีต้องการ อันเป็นการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และผลการเรียนรู้นั้นจะเกิดจากตัวผู้เรียนโดยตรง ซึ่งผู้เรียนไม่อาจจะนั่งฟงัเพียงอย่างเดียวได้ 
            2. การเรียนรู้โดยวิธีกระบวนการกลุ่มนี ้มิได้เกิดจากครูเป็นเพียงผู้ให้เพียงอย่างเดียว การเรียนรู้
ของกลุ่มจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่ม 
            3. ครูท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและช่วย
ประสานงานให้การสัมมนาด าเนินการได้ว่าครูก็อยู่ในฐานะของผู้เรียนคนหนึ่งด้วย 
            4. การเรียนเรียนรู้จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้นั้น เมื่อหมายความว่าผู้เรียนสามารถเข้าใจในส่ิงท่ีเรียน
ได้อย่างถ่องแท้ด้วยตนเอง โดยการเรียนรู้นั้นจะมคีวามสัมพันธ์กับความต้องการและประสบการณ์ของแต่
ละกลุ่ม 
            5.  การเรียนรู้วิธีกระบวนการกลุ่มจะเป็นการเรียนรู้ใน 3 ลักษณะคือ 
                        5.1 การเรียนรู้เรื่องของตนเอง 
                        5.2 การเรียนรู้เรื่องของสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่ม 
                        5.3 การเรียนรู้เรื่องกระบวนการกลุ่ม 
วิธีการท่ีจะท าให้ผู้เรียนบรรลุท้ัง 3 ประการนี้ จ าเป็นต้องอาศัยการสังเกตซึ่งกันและกันอย่างจรงิจัง ท่ีจะ
ช่วยการปรับปรุง เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของแต่ละฝ่ายให้เหมาะสมอย่างยิ่งขึ้นการใช้
กระบวนการกลุ่มในการเรียนการสอนแต่ละครั้งอาจแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนมิได้แยกออก
จากกันโดยเด็ดขาด ในการท ากิจกรรมในแต่ละครั้งนั้นผู้เรียนเองก็แทบจะไม่รู้สึกว่าได้มาถึงขึ้นตอนใดแล้ว 
ท้ังนี้เพราะในแต่ละขั้นตอนจะค่อยเป็นค่อยไป และมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
            1.  ขั้นวางแผน  ก่อนท่ีจะมีการเรียนการสอนครูต้องวางแผนก่อนว่าจะจัดกิจกรรมใดให้
สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีก าหนดไว้ 
            2. ขั้นลงมือปฏิบัติ ผู้สอนจะเป็นผู้ใช้กิจกรรมโดยการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกคน 
            3. ขั้นค้นพบ  ผู้เรียนต้องร่วมกิจกรรมอย่างจริงจัง รวมทั้งคอยสังเกตท าความเข้าใจ คิดค้นเพื่อ
ค้นพบส่ิงท่ีเรียนรู้ด้วยตนเอง 
            4. ขั้นวิเคราะห์  เมื่อเกิดความเข้าใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี ก็จะเกิดการเรียนรู้สามารถน าส่ิงท่ี
เรียนรู ้ด้วยความเข้าใจนั้นไปวิเคราะห์ด้วยตนเอง 
            5. ขั้นประเมินผล เมื่อได้วิเคราะห์ร่วมกันแล้ว ก็จะมีการประเมินผล ซึ่งอาจจะประเมินร่วมกัน
เป็นกลุ่ม หรือผู้เรียนอาจวิเคราะห์และประเมินผลเองได้หลังจากอภิปรายเสร็จแล้ว 
            6.  ขั้นน าไปใช้  เป็นการน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้และประเมินผลแล้ว น าไปปรับปรุงแก้ไข  แล้วจึงน าไป
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม ในขั้นนี้เป็นขั้นตอนท่ียกต่อการติดตามผล เพราะจะ
ขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญว่า  เมื่อศึกษาโดยกระบวนการกลุ่มแล้ว ได้น าส่ิงท่ีได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้โดยวิธี
ใจ อย่างใด และได้ผลเช่นใด 



บทบาทของผู้เรียนกระบวนการกลุ่ม 
 การเรียนการสอนกระบวนการกลุ่ม  ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ผู้เรียน
จะต้องพยายามร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง มีความต้ังใจและกระตือรือร้นท่ีจะค้นพบในส่ิงท่ี
เรียนด้วยตนเอง ให้ความช่วยเหลือแก่กันและกันในกลุ่ม  ฝึกตนในการตัดสินปัญหาต่าง ๆ ด้วยหลักการ
และเหตุผล  มากกว่าใช้อารมณ์ แสดงความรู้สึกและความคิดท่ีเป็นอิสระต่อกลุ่มทุกครั้งท่ีมีโอกาส สามารถ
วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นได้  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีได้รับมอบหมาย  พยายามน าส่ิงท่ี
เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น  โดยส่วนรวม  รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ไม่ยึด
มั่นแต่ในความคิดของตนเอง  มองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุผล  ไม่มองคนท่ีแสดงความคิดเห็นต่างจากตนใน
แง่ร้าย มีสปิริตและมีน้ าต่อเพื่อนสมาชิก  และพูดจาฉะฉาน ชัดเจน  สุภาพและมีเหตุผล 

ลักษณะกิจกรรมที่น ามาใช้ในกระบวนการกลุ่ม 

 วิธีการกระบวนการกลุ่ม  เป็นการเรียนรู้ท่ีฝึกปฏิสัมพันธ์ของคนในกลุ่ม  ลักษณะของกิจกรรมดังนี้ 

1.  เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  อภิปราย  และซักถามต่อท่ีประชุม
ได้      
    อย่างเสรี  ภายในกรอบของหัวข้อท่ีก าหนด 
2.  เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นใจต่อกัน 
3.  ช่วยลดความตึงเครียด 
4. ส่งเสริมให้ความรู้และข้อคิดแก่สมาชิก 
5.  ต้องมีการประเมินผลและวิเคราะห์ผลงาน 
6.  ช่วยให้สมาชิกรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น 
7.  ช่วยชี้แนะแนวทางให้สมาชิก ได้รู้จักตนเองและกล้าท่ีจะยอมรับความบกพร่องของตนเอง  เป็นการ 
    ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขตนเอง  ท้ังดานความคิดและพฤติกรรม 
8.  ต้องท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์และสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีก าหนดไว้ 

 

รูปแบบต่าง ๆ ของกิจกรรมที่น ามาใช้ในกระบวนการกลุ่ม 

 กิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการเรียนการสอน  โดยวิธีกระบวนการกลุ่มอาจมีรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1.  แบบบรรยาย 
 เพื่อให้การบรรยายมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  อาจใช้วิธีการบรรยายผสมกับการถามค าถาม  
 (The Lecture With  Questions)  ให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น  
และวิธีนี้เหมาะกับเรื่อง  หลักการ ทฤษฎี  หรือประกอบการบอกเล่า สาธิต เพื่อสร้างความเข้าใจ 
2.  แบบอภิปราย 
 การแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างเสรี  เพื่อหาข้อยุติท่ีเป็น
ประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 2.1  การอภิปรายกลุ่ม  วิธีนี้เหมาะกับเรื่องใหญ่ท่ีมีหัวข้อย่อยท่ีต้องการแก้ปัญหาในหลาย ๆ เรื่อง 



 2.2  การอภิปรายเป็นคณะ  โดยมีบุคคลอยู่  2  กลุ่ม  คณะผู้อภิปราย  ท่ีจะท าหน้าท่ีแนะน าผู้ร่วม
อภิปราย  ควบคุมเวลาในการอภิปราย  คอยสรุปประเด็นส าคัญ  และเช่ือมโยงเรื่องราวของผู้ร่วมอภิปราย
แต่ละคน  เพื่อให้ผู้ฟัง  เข้าใจดียิ่งขึ้น  และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามค าถามและแสดงความคิดเห็นด้วย 
 2.3  การอภิปรายแบบเสียงกระซิบ  ท่ีมุ่งส่ิงเสริมผู้เข้าร่วมอภิปรายทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
อย่างเต็มท่ี เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 
 2.4  การอภิปรายแบบระดมสมอง  เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  โยการระดมความ
คิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะจากผู้อภิปรายทุคนน ามารวบรวมแล้วจัดล าดับและผสมผสานเป็นแนวทาง  ใน
การหาค าตอบให้ได้ความรู้ใหม่ หรือ หาแนวทางปฏิบัติ  หรือแนวทางในการแก้ปัญหา  เพื่อน าไปใช้หรือ
เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 
 2.5  การอภิปรายตามล าดับ  ผู้อภิปรายทุกคนนั่งเป็นวงกลม  และให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น
ตามล าดับไปจนครบ และยังเป็นการฝึกคนขี้อายให้กล้าแสดงความคิดเห็นด้วย 
 2.6  การอภิปรายแบบโต๊ะกลม  ไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ข้อเท็จจริงซึ่งกันและกนั 
 2.7  การอภิปรายแบบปุจฉาวิสัชนา  ผู้อภิปรายอาจจะมากกว่าหนึ่งคน  แต่ไม่เกิน  4 คน  โดยการ
ให้ความรู้  ข้อคิดเห็น  หรือข้อเสนอแนะ มีลักษณะเหมือนการพูดคุยกัน   
 2.8  การอภิปรายแบบซิมโพเซียม  ผู้น าอภิปรายเป็นผู้เช่ือมโยงและประสานเรื่องราวของผู้อภิปราย
แต่ละคนเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจดีขึ้น  มีความกระชับ  ส้ัน  เข้าใจง่าย 
3.  ทัศนศึกษา    
 การพาสมาชิกดูหรือศึกษายังสถานท่ี  เพื่อให้เห็นท้ังด้านของจริง  สถานการณ์  กระบวนการผลิต  
วิธีปฏิบัติ 
 
4.  การแสดงบทบาทสมมุติ  
 แสดงบทบาทในสถานการณ์จริง  วิธีการนี้จะช่วยให้สมาชิกได้รับรู้ เช่น  วิธีการติดต่อธุรกิจทาง
โทรศัพท์ 
5.  การสาธิต  
 กิจกรรมท่ีแสดงขั้นตอนการปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เพื่อให้สมาชิกเกิดความเข้าใจง่ายข้ึน 
6.  กรณีศึกษา 
 น าเอาปัญหาท่ีเกิดจริงมาปรับปรุง  แล้วน ามาให้กลุ่มศึกษา  วิเคราะห์ปัญหา  ตลอดจนหาแนว
ทางแก้ไข  เป็นการฝึกคิด พิจารณา 
7.  การเล่นเกมส์  
 วัตถุประสงค์  เพื่อให้การเรียนรู้เกิดความสนุกสนานไม่น่าเบ่ือ  ควบคู่กับเนื้อหาสาร และเลือกให้
เหมาะสมกับหัวเรื่อง  วัน  เพศ  การศึกษา  สถานท่ี  เวลา ฯลฯ 
8.  การจ าลองสถานการณ์ 
 สร้างสถานการณ์จากของจริง  ให้สมาชิกได้สังเกต  เพื่อน ามาแก้ปัญหาปรับปรุง  พัฒนา  กิจกรรม
ของตนให้ดีขึ้น 
9.  การตั้งคณะกรรมการ 
 จัดกลุ่มคนท่ีเป็นกรรมการประชุมปรึกษาหารือกัน  เพื่อช่วยกันวางแผน  วางโครงการด าเนินงาน  
และตัดสินใจปัญหา  เพื่อการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 



10.  คณะท างาน 
11.  เทคนิคการจัดทีมผู้ฟัง 
12.  กลุ่มซักถาม 
13.  การให้ท าโครงการจริง 
14.  การประชุมทางวิชาการ 
15.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
16.  การประชุมผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชา 
17.  การประชุมแบบซินดิเคต  เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีมีลักษณะเฉพาะ  โดยผู้เข้าร่วมต้องมีความรู้พื้นฐาน 
18.  การสัมมนา 
สื่อการเรียนรู ้
 
 1. ต าราเรียน  วิชา การจัดประชุมสัมมนา   
 2. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประชุม (เรียบเรียง ศ.นพ.เกษม   วัฒนชัย) 
 3. ส่ือทางอินเตอร์เน็ต  (MS Power Point) 

แหล่งการเรียนรู ้
 ในสถานศึกษา 
 1. ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพตรัง 
 2. ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยการอาชีพตรัง 
 นอกสถานศึกษา 
 1. ห้องสมุดชุมชน 
 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบูรณาการ / ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
 1. บูรณาการกับวิชาเทคนิคเลขานุการ 
 2. บูรณาการกับพิมพ์ดีดประยุกต์ 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล 
 1.  การเข้าเรียนของนักเรียน โดยการเช็คช่ือนักเรียน 
 2. การอภิปรายในช้ันเรียน 
 3. ทดสอบอัตนัย  จ านวน  5  ข้อ  จ านวน   10  คะแนน 
  
การประเมินผล 
 นักเรียนนักศึกษาได้คะแนนร้อยละ  60 ข้ึนไป  ถือว่าผ่านการประเมิน  โดยใช้แบบทดสอบ  
อัตนัย   5  ข้อ  จ านวน  10  คะแนน 
 



 
กิจกรรมเสนอแนะ/งานที่มอบหมาย 
 ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ  บริษัทจ าลอง 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
  เกษม   วัฒนชัย.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประชุม.  ส านักพิมพ์  พัฒนาศึกษา   
                                    พิมพ์ครั้งท่ี 1,  2551. 
 เกษกานดา  สุภาพจน์.   การจัดสัมมนา.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช      
                                      พิมพ์ครั้งท่ี 2,  2530. 
                   บุญมาก  พรหมพ้วย.  สัมมนา.  พิมพ์ครั้งท่ี  3, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จามจุรี 
                                      โปรดักซ์, 2544. 
 ศรัญยา   แสงล้ิมสุวรรณ.  เคล็บลับการประชุมสัมมนา.   วารสารเพื่อ 
                                      คุณภาพ  FOR QUALITY, ปีท่ี  2 ฉบับท่ี  7  พฤศจิกายน – มิถุนายน  
2538. 
 สุพิน   ลักษณ์นารากุล.  แปลและเรียบเรียง,  จัดสัมมนาอย่างมืออาชีพ.   กรงุเทพฯ :  
                                      ส านักพิมพ์ดอกหญ้า, 2545. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
บันทึกหลังการสอน 

 
 

บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 
ใช้หลัก  วิธีการ  และเนื้อหาตามล าดับข้ันตอนในแผนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและ

เพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดให้กับผู้เรียนได้ฝึกคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 
 ผลการเรียนของนักเรียน 

- ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาท่ีครูผู้สอนอธิบาย 
- ผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกหัดท้ายบทได้ถูกต้องและถูกวิธ ี
- ผู้เรียนสามารถตอบค าถามของครูผู้สอนได้ 
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการจัดการธุรกิจได้ 

 
 

 ผลการสอนของครู 
- ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- ได้ตรวจเครื่องแต่งกายผู้เรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ 
- มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกพิมพ์ท้ายบทและค าถามเสริมความรู้ จากครูผู้สอน 

 
 
 
 
 



 
แผนผังความคิดการบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และคุณลักษณะ 3 D 

 
เรื่อง    องค์ประกอบของการจัดประชมุสัมมนา 

 
 
 
 
                                                          
                                                 1.  สามารถใช้คนให้เหมาะกับงาน 
                                          2.  มีการประเมินด้านเวลา และด้านงบประมาณตามสภาพความจริง 
 
 
 

จจ 

3.  ความมีเหตุผลในการคัดสรร                                                               4.  สามารถใช้คนให้
เหมาะกับงาน 
   องค์ประกอบในการจัดประชุมสัมมนา        
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
1-5 1,2,4 9-12 5-6 

 
 
 
 
 
 
 

 

พอประมาณ 

 

คุณธรรม 

 

ภูมิคุ้มกัน 
 

มีเหตุผล 

 

ความรู้  + ทักษะ 

เรื่องท่ีสอน 

องค์ประกอบของ
การจัด

ประชุมสัมมนา 

9.  มีความรับผิดชอบ 
10.  ความตรงต่อเวลา 
11. ขยัน ซ่ือสัตย์  อดทน  
12. มีวินัย สะอาด  สุภาพ  
 
 

 

5.  อธิบายองค์ประกอบด้านเน้ือหาใน 
     การจัดประชุมสัมมนาได้ 
6.  อธิบายองค์ประกอบด้านบุคลากร 
    ในการจัดประชุมสัมมนาได ้
7. สามารถใช้คนให้เหมาะกับงาน 
8. จัดเตรียมการจัดประชุมสัมมนาได้ 
 
 

 



 

แผนการสอน/การเรียนรู้ที่    3 หน่วยที่      3 
ชื่อวิชา   การจัดประชุมสัมมนา   สอนคร้ังที่    5-6 
ชื่อหน่วย องค์ประกอบของการจัดประชุมสัมมนา เวลา    6      ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
 ในการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาท่ีมีกลุ่มบุคคลมาร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยใช้หลักการเหตุผล 
ประสบการณ์และความรู้ น ามาเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในการแก้ปัญหานัน้ ๆ ส าหรับปัญหาท่ี
เกิดขึ้น เกิดมาจากหลายสาเหตุหลายองค์ประกอบในการด าเนินงาน ดังนั้นในการจัดประชุมสัมมนาเพื่อ
ศึกษาองค์ประกอบให้การด าเนินงานดี และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

สมรรถนะประจ าหน่วย  
          1.  เลือกองค์ประกอบการจัดประชุมสัมมนาตามความเหมาะสมของลักษณะงาน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ท่ัวไป 
          1.  เพื่อให้ความรู้องค์ประกอบด้านเนื้อหา 
                       2.  เพื่อให้เข้าใจ องค์ประกอบด้านบุคลากร 
                       3.  เพื่อประเมิน องค์ประกอบด้านสถานท่ี  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
                       4.  เพื่อให้ความรู้องค์ประกอบด้านเวลา 
                       5.  เพื่อให้ความรู้องค์ประกอบด้านงบประมาณ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
        ด้านความรู้ 
                      1.  อธิบายองค์ประกอบด้านเนื้อหาในการจัดประชุมสัมมนาได้ 
                      2.  อธิบายองค์ประกอบด้านบุคลากรในการจัดประชุมสัมมนาได้ 
                    ด้านทักษะ 
                     3. สามารถใช้คนให้เหมาะกับงาน 
                     4.  จัดเตรียมการจัดประชุมสัมมนาได้ 
                   ด้านคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการ 3D                               
                     5. ความมีเหตุผลในการคัดสรรองค์ประกอบในการจัดประชุมสัมมนา 
                     6.  มีการประเมินด้านเวลา และด้านงบประมาณตามสภาพความจริง 
 
สาระการเรยีนรู ้
3.1 องค์ประกอบด้านเนื้อหา 
3.2  องค์ประกอบด้านบุคลากร 
3.3  องค์ประกอบด้านสถานท่ี  เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
3.4  องค์ประกอบด้านเวลา 
3.5  องค์ประกอบด้านงบประมาณ 



กิจกรรมการเรียนรู ้

 สัปดาห์ที่    5  ชั่วโมงที่  13 - 15   เร่ือง องค์ประกอบของการจัดประชุมสัมมนา  
1. นักเรียน  ทักทายคุณครู (ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่) 
2.  ทบทวนเนื้อหา  ให้นักเรียนน าเสนอบทเรียนท่ี  การวางแผนการบริหารเวลา 
3. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบเรียน 
4. ให้นักเรียนเลือกการแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  3  ตามมติของห้องเรียน  เสียงข้างมากได้จัดกลุ่ม 
ตามความพอใจ 

4.1  จัดกลุ่มตามความพอใจ 
4.2   จัดกลุ่มตามสถานงาน 

5.  ให้นักเรียนตามกลุ่มตามความพอใจ  จ าลองการจัดสัมมนา โดยฝึกเขียนก าหนดการ 
เรื่อง  อันตรายของสารเสพติด 
6.  นักเรียนน าเสนอหน้าช้ันเรียน  การให้คะแนนโดยคิดเป็นค่าเฉล่ีย 

 สัปดาห์ที่   6  ชั่วโมงที่  16 – 18   เร่ือง  องค์ประกอบของการจัดประชุมสัมมนา                                       
                      1. นักเรียน  ทักทายคุณครู (ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่)   
                      2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบเรียน 
                 3. ทบทวนเนื้อสารในสัปดาห์  ฝึกนักเรียนรายบุคคล จัดท าก าหนดการสัมมนา  
                            อันตรายของสารเสพติด 
                       4. สอนองค์ประกอบด้านบุคลากร   
                               4.1  นักเรียนจัดกลุ่ม  กลุ่มละ  5  คน  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกนัและ
    กัน 
                4.2 โหวตหัวหน้ากลุ่มของแต่ละกลุ่ม  เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้มี 
    ประสิทธิภาพ 
                 4.3 หัวหน้ากลุ่มมอบหมายงานให้สมาชิกตามต าแหน่งงาน เพื่อฝึกความ 
    รับผิดชอบ 

  

 

 

 

 

 

 



 
เนื้อหาสาระ 
 กลุ่มบุคคลมาร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยใช้หลักการ  เหตุผล ประสบการณ์  เพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
ในการแก้ปัญหานั้น ๆ ให้ส าเร็จลุ่ล่วงไปด้วยดี 

องค์ประกอบของการสัมมนา  
          การสัมมนาแต่ละครั้งประกอบด้วยส่ิงต่าง ๆ  ต่อไปนี ้ 
          1.  องค์ประกอบทางด้านเนื้อหา  
               1.1  จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนา  
               1.2  หัวข้อให้ความรู้ซึ่งอาจจัดในรูปการบรรยายหรืออภิปราย  
               1.3  หัวข้อสัมมนา  
               1.4  ก าหนดการสัมมนา  
               1.5  ผลท่ีได้จาการสัมมนา  
           2.  องค์ประกอบทางด้านบุคลากร  
               2.1  คณะกรรมการเตรียมการสัมมนา  
               2.2  คณะกรรมการจัดการสัมมนา  
               2.3  วิทยากร  
               2.4  สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนา  
               2.5  เจ้าหน้าท่ีต่าง ๆ  เช่น พนักงานพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์  
          3.  องค์ประกอบทางด้านอุปกรณ์ต่าง  ๆ  
               3.1  ห้องประชุม  
               3.2  ห้องประชุมกลุ่มสัมมนา  
               3.3  อุปกรณ์ทางด้านแสง  เสียง  
               3.4  เอกสารการประกอบการบรรยาย  
               3.5  หนังสืออ้างอิงต่าง ๆ  
               3.6  อุปกรณ์อื่น ๆ  เช่น  เครื่องเขียน  แผ่นใน 
Overhead  Projector  วีดีโอเทป  สไลด์  ฯลฯ 
          4.  องค์ประกอบทางด้านเวลา  
             การสัมมนาเป็นการประชุมท่ีส าคัญ  ซึ่งจะมีเวลามาพอสมควรมากแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่กับหัวข้อท่ี
สัมมนาว่าจะมีขอบเขตกว้างขวางมากน้อยเพียงใด ตามปกติจะจัดกันต้ังแต่  3  -  7  วัน  เป็นส่วนมาก แต่
ก็มีการสัมมนาบางครั้งใช้เวลานานเป็นเดือน  
 

ขั้นตอนในการด าเนนิการสัมมนา  
          การสัมมนาส่วนมากมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี ้ 
          1.  พิธีเปิดการสัมมนา  
          2.  การประชุมใหญ่เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้  
               2.1  ช้ีแจงการจัดการสัมมนา  



               2.2  ช้ีแจงข้อปฏิบัติต่าง ๆ  
               2.3  เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานต่าง  ๆ เช่น ประธาน  เลขานุการ หรือเหรัญญิกของ
สมาชิกท่ีเข้าร่วมสัมมนา  
               2.4  รวบรวมปัญหา ซึ่งจะน ามาใช้เป็นหัวข้อสัมมนาแต่ละกลุ่ม  
          3.  การส่งเสริมความรู้  ซึ่งอาจจัดในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง  น  
              3.1  การบรรยาย  
              3.2  ปาฐกถา  
              3.3  อภิปราย  
          4.  การแบ่งกลุ่มสัมมนา เพื่อหาข้อยุติในเรื่องท่ีเป็นปัญหา  
          5.  รายงานผลการสัมมนาต่อท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และรับรองว่าเป็นผลงานของสมาชิกทุกคนท่ีเข้าร่วมสัมมนา  
          6.  สรุปและประเมินผลการสัมมนา  
          7.  พิธีปิดสัมมนา  
 

การเตรียมการสัมมนา  
          คณะกรรมการเตรียมการสัมมนา  มีภารกิจ (Mission)  ต้องปฏิบัติดังนี้  
          1.  วางโครงการท่ีจะจัดสัมมนา  ซึ่งควรมีเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ  วัตถุประสงค์ท่ี
จะจัดสัมมนา  วิธีการจัดสัมมนา  หัวข้อเรื่องท่ีจะจัดส่งเสริมความรู้  หัวข้อเรื่องท่ีจะแบ่งกลุ่ม
สัมมนา  ระยะเวลา งบประมาณ  
          2.  พิจารณาเชิญสมาชิกร่วมการสัมมนา  
          3.  พิจารณาบุคคลท่ีจะเชิญเป็นวิทยากร ท้ังวิทยากรท่ีจะให้ความรู้ในท่ีประชุมใหญ่และวิทยากรท่ี
จะท าหน้าท่ีประจ ากลุ่มสัมมนา  
          4.  จัดเตรียมก าหนดการสัมมนาให้เรียบร้อย แล้วส่งให้สมาชิก วิทยากร และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
ล่วงหน้านานพอสมควร  
          5.  จัดเตรียมสถานท่ีส าหรับใช้ประชุมใหญ่  ประชุมกลุ่มสัมมนา  ท่ีพักของสมาชิก  ท่ีรับประทาน
อาหารและสถานท่ีใช้บริการอื่น ๆ  
          6.  จัดเตรียมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น  โสตทัศนูปกรณ์  เครื่องเขียน  เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  ฯ 
          7.  จัดเตรียมบุคลากรท่ีจะช่วยท าหน้าท่ีต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าท่ีการพิมพ์  เจ้าหน้าท่ี
อาหาร  เครื่องด่ืม เจ้าหน้าท่ีทะเบียน   เจ้าหน้าท่ีจัดบริการอ านวยความสะดวก   คณะกรรมการ
ประเมินผล 
          8.  จัดเตรียมเอกสารประกอบการสัมมนา  เช่น  ก าหนดการสัมมนา  บทความหรือข้อเขียนท่ีเป็น
ประโยชน์เกี่ยวข้องกับการสัมมนา หัวข้อสัมมนาของแต่ละกลุ่ม  รายช่ือวิทยากรและสมาชิก  
          9.  จัดเตรียมงบประมาณ  การจัดสัมมนาต้องใช้เงินมาก  ผู้จัดอาจหางบประมาณได้หลายทาง  
เช่น  ของบประมาณสนับสนุนจากสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา  ขอจากผู้มีจิตศรัทธา เก็บจากสมาชิก
ผู้เข้าร่วมสัมมนา  
 



การด าเนินการสัมมนา  
          คณะกรรมการด าเนินการสัมมนามีหน้าท่ีต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  
          1.  รับลงทะเบียนสมาชิกท่ีเข้าร่วมสัมมนา  
          2.  ต้อนรับสมาชิก  วิทยากร  และผู้ขอเข้าสังเกตการณ์  
          3.  จัดบุคคลผู้ท่ีจะท าหน้าท่ีพิธีกร  และผู้ด าเนินการอภิปรายในท่ีประชุมใหญ่  
          4.  จัดพิธีเปิดและพิธีปิดการสัมมนา  
          5.  จัดรายการสนทนาการ  
          6.  จัดการประเมินผลการสัมมนา  
          7.  จัดวุฒิส าหรับแจกผู้เข้าสัมมนา 
          8.  จัดพิมพ์เผยแพร่ผลการสัมมนา  
 

การด าเนินการในที่ประชุมใหญ่  
          ในการจัดสัมมนาท่ัว ๆ ไป ก่อนท่ีสมาชิกจะแยกย้ายกันไปสัมมนาตามกลุ่มต่าง ๆ หรือก่อนจะเปิด
ให้อภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางนั้น สมาชิกต้องรวมกันอยู่ในท่ีประชุมใหญ่ก่อน  ท้ังนี้เพื่อ  
          1.  ร่วมในพิธีเปิดการสัมมนา  
          2.  ฟังค าช้ีแจงวิธีการด าเนินการสัมมนา  
          3.  รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
          หลังจากนั้นก็จะแยกย้ายกันไปสัมมนาตามกลุ่มต่างๆ เมื่อเสร็จแล้ว สมาชิกทุกคนก็จะกลับมา
รวมกันในท่ีประชุมใหญ่อีกครั้งหนึง่  เพื่อ  
          1.  รายงานผลการสัมมนาของแต่ละกลุ่ม  
          2.  พิจารณาปรับปรุงแก้ไขผลการสัมมนาของแต่ละกลุ่ม จนเป็นท่ีพอใจของสมาชิก  
ส่วนมากในท่ีประชุม  
          3.  อภิปรายแสดงความคิดเห็นท่ัว  ๆ ไปเกี่ยวกับการจัดสัมมนา  
          4.  ร่วมในพิธีปิดการสัมมนา  
 

บุคลากรผู้ท าหน้าที่ในที่ประชุมใหญ่ 
          ในท่ีประชุมใหญ่ของการสัมมนาจะต้องมีบุคลากรท่ีต้องท าหน้าท่ีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
          1.  ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา  
          2.  ผู้กล่าวรายงานต่อประธาน ตามปกติจะเป็นประธานคณะกรรมการจัดการสัมมนา  
          3.  พิธีกร  
          4.  วิทยากร  
          5.  ผู้ด าเนินการอภิปราย  
          6.  ประธานกลุ่ม ซึ่งท าหน้าท่ีรายงานผลการสัมมนา  
          7.  ประธานในพิธีปิดการสัมมนา อาจเป็นคนเดียวกับข้อ 1  
          8.  ผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีปิดการสัมมนา อาจเป็นคนเดียวกับข้อ  2  
 



การจัดรายการเสริมความรู้ในที่ประชุมใหญ่  
          ก่อนท่ีสมาชิกจะแยกย้ายไปสัมมนานั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการปูพื้นฐานความรู้ให้แก่สมาชิก
ก่อนหรืออย่างน้อยก็เป็นการซ้อมความเข้าใจให้ตรงกัน การจัดรายการเสริมความรู้อาจท าได้หลาย
ทาง  ดังนี ้ 
          1.  การบรรยายหรือการปาฐกถา (Lecture) คือ การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งมาให้
ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจัดสัมมนา 
          2.  การอภิปราย (Discussion) การเชิญวิทยากรจ านวนประมาณ 3-8 คน มาร่วมกันให้ความรู้
เรื่องใดเรื่องหนึ่งแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยผู้ท าหน้าท่ีด าเนินการอภิปรายคนหนึ่ง  การอภิปรายท่ีใช้
กันท่ัว ๆ ไป ในท่ีประชุมใหญ่ของการจัดสัมมนา  มี  2  แบบ คือ 
             2.1  การอภิปรายแบบ  Panel  Discussion 
             2.2  การอภิปรายแบบ  Symposium  Discussion 
การอภิปรายทั้ง  2  แบบมีส่วนที่คล้ายคลึงกัน  ดังนี ้ 
          1.  เป็นการอภิปรายในท่ีสาธารณะ  (Public  or  Open  Discussion) ในตอนของการ
อภิปราย  เช่นเดียวกัน  คือ ผู้พูดกับผู้ฟังแยกกันเป็นคนละฝ่าย 
          2.  จ านวนผู้อภิปรายประมาณ 3-8 คน เช่นเดียวกัน  
          3.  มีผู้ด าเนินการอภิปราย (Moderator)  เช่นเดียวกัน 

 
สื่อการเรียนรู ้
 
 1. ต าราเรียน  วิชา การจัดประชุมสัมมนา   
 2. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประชุม (เรียบเรียง ศ.นพ.เกษม   วัฒนชัย) 
 3. ส่ือทางอินเตอร์เน็ต  (MS Power Point) 

แหล่งการเรียนรู ้
 ในสถานศึกษา 
 1. ห้องสมุด 
  
 นอกสถานศึกษา 
 1. ห้องสมุดชุมชน 
 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบูรณาการ / ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
 1. บูรณาการกับวิชาเทคนิคเลขานุการ 
 2. บูรณาการกับพิมพ์ดีดประยุกต์ 
 
 



การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล 
 1.  การเข้าเรียนของนักเรียน โดยการเช็คช่ือนักเรียน 
 2. การน าเสนอในช้ันเรียน 
 3. ให้กลุ่มแต่ละกลุ่ม  จัดสัมมนา  เรื่อง ภัยอันตรายเกี่ยวกับสารเสพติด 
  3.1  จัดท าก าหนดการ 
  3.2  วางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
  3.3   ด าเนินการสัมมนา 
  
การประเมินผล 
 สัมมนา  เรื่อง  ภัยอันตรายเกี่ยวกับสารเสพติด  10  คะแนน   โดยให้แต่ละกลุ่มให้คะแนน  
รวมกับครูผู้สอน  น าคะแนนท้ังหมดมาคิดค่าเฉล่ีย   

กิจกรรมเสนอแนะ / งานที่มอบหมาย 

1.  ให้นักเรียนจัดป้ายต้อนรับผู้มาร่วมสัมมนา 
2.  ให้นักเรียนฝึกการจัดอาหารว่าง 
3.   การจัดรูปแบบผ้า  (การจีบผ้า) 
 
 
เอกสารอ้างอิง 

  เอกสารอ้างอิง 
 เกษม   วัฒนชัย.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประชุม.  ส านักพิมพ์  พัฒนาศึกษา   
                                    พิมพ์ครั้งท่ี 1,  2551. 
 เกษกานดา  สุภาพจน์.   การจัดสัมมนา.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช      
                                      พิมพ์ครั้งท่ี 2,  2530. 
                   บุญมาก  พรหมพ้วย.  สัมมนา.  พิมพ์ครั้งท่ี  3, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จามจุรี 
                                      โปรดักซ์, 2544. 
 ศรัญยา   แสงล้ิมสุวรรณ.  เคล็บลับการประชุมสัมมนา.   วารสารเพื่อ 
                                      คุณภาพ  FOR QUALITY, ปีท่ี  2 ฉบับท่ี  7  พฤศจิกายน – มิถุนายน  
2538. 
 สุพิน   ลักษณ์นารากุล.  แปลและเรียบเรียง,  จัดสัมมนาอย่างมืออาชีพ.   กรงุเทพฯ :  
                                      ส านักพิมพ์ดอกหญ้า, 2545. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บันทึกหลังการสอน 

 
 

บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 
ใช้หลัก  วิธีการ  และเนื้อหาตามล าดับข้ันตอนในแผนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและ

เพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดให้กับผู้เรียนได้ฝึกคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 
 ผลการเรียนของนักเรียน 

- ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาท่ีครูผู้สอนอธิบาย 
- ผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกหัดท้ายบทได้ถูกต้องและถูกวิธ ี
- ผู้เรียนสามารถตอบค าถามของครูผู้สอนได้ 
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการจัดการธุรกิจได้ 

 
 

 ผลการสอนของครู 
- ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- ได้ตรวจเครื่องแต่งกายผู้เรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ 
- มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกพิมพ์ท้ายบทและค าถามเสริมความรู้ จากครูผู้สอน 

 
 
 
 
 



 
แผนผังความคิดการบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และคุณลักษณะ 3 D 

 
เรื่อง   บท บาทหนา้ที่ของบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดประชุมสัมมนา และจรรยาทางอาชีพของ 
             ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 

 
 
 
                                                          
                                            1.  ใช้ความรู้บทบาทหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Put the ring  man on the ring  job                                                                     3. ใช้ทรัพยากร  
คน  วัสดุ  อุปกรณ์ให้คุ้มค่า 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
1-3 3 7-10 3 

 
 
 
 
 
 
 

 

พอประมาณ 

 

คุณธรรม 

 

ภูมิคุ้มกัน 
 

มีเหตุผล 

 

ความรู้  + ทักษะ 

เรื่องท่ีสอน 

บท บาทหน้าที ่
ของบุคคลที่

เก่ียวข้องกับการจัด
ประชุมสัมมนา 

7.  มีความรับผิดชอบ 
8.  ความตรงต่อเวลา 
9. ขยัน ซ่ือสัตย์  อดทน  
10. มีวินัย สะอาด  สุภาพ  
 
 

 

ด้านความรู้ 
         4.  อธิบายบทบาทหน้าทีข่องผู้จัด
ประชุมสัมมนา 
         5.  อภิปรายบทบาทหน้าที่ของวิทยากรได้ 
       ด้านทักษะ 
         6.  ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
     ด้านคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงและบูรณาการ 3D 
         5. ปฏิบัติตามจรรยาทางอาชีพแต่ละบทบาท
หน้าที่ 
         6.  มีหลักการในการปฏิบตัิตามบทบาทหน้าที่ 
 

 



 

แผนการสอน/การเรียนรู้ที่    4 หน่วยที่     4 
ชื่อวิชา   การจัดการประชุม สอนคร้ังที่    7-8 
ชื่อหน่วย    บท บาทหน้าที่ของบุคคลที่เก่ียวข้องกับ การ
จัดประชุมสัมมนา และจรรยาทางอาชีพของผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 

เวลา    6      ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
     การประชุมสัมมนา  จะมีผู้เข้าร่วมประชุมท่ีมีความแตกต่างกัน  บุคคลแต่ละบุคคลมีความ
ต้องการท่ีไม่เหมือนกัน  ดังนั้น การศึกษาบทบาทหน้าท่ีของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ก่อนเริ่มในการ
บทบาทหน้าท่ี มีการวางแผน คิดรูปแบบ  ขนาดผู้เข้าร่วมประชุม จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์  ท่ีส าคัญ คือ  
การวางคนให้เหมาะสมกับงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการประชุมสัมมนา  ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา  และ
วิทยากร  ทุกคนต้องมีจรรยาทางอาชีพประจ าตนเสมอ  เพราะถ้าแต่ละบุคคลไม่มีจรรยาทางอาชีพการ
ด าเนินงานทุกงานก็จะต้องไม่ประสบความส าเร็จ  สังเกตได้จากด าเนินทุกสาขางาน อาชีพ จะมีบทบาท
หน้าท่ีท่ีแตกต่างกัน  และมีจรรยาทางอาชีพเสมอ   มีบุคคลท่ีไม่รู้จักกาลเทศะเท่านั้นท่ีท าให้ตอนนี้ทุก
สถานการณ์ไม่ดีขึ้น  แต่ถ้าทุกคนยึดถือ  บทบาทหน้าท่ี  และจรรยาทางอาชีพทุกอาชีพสาขางาน จะ
ประสบความส าเร็จ มีความก้าวหน้าของตนเอง  บ้านเมือง  และประเทศชาติได้  

สมรรถนะประจ าหน่วย  
          1. ใช้จรรยาทางอาชีพให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าท่ีตามสาขางาน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ท่ัวไป 
          1.  เพื่อให้รู้  บท บาทหน้าท่ีของผู้จัดประชุมสัมมนา 
                       2.  เพื่อให้ทราบ บท บาทหน้าท่ีของวิทยากร 
                       3.  เพื่อให้รู้ บท บาทหน้าท่ีของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
                       4.  เพื่อให้ทราย จรรยาทางอาชีพของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
       ด้านความรู้ 
                    1.  อธิบายบทบาทหน้าท่ีของผู้จัดประชุมสัมมนา 
                   2.  อภิปรายบทบาทหน้าท่ีของวิทยากรได้ 
       ด้านทักษะ           
                   3.  ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง 
      
ด้านคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการ 3D 
                   4. ปฏิบัติตามจรรยาทางอาชีพแต่ละบทบาทหน้าท่ี  
                   5.  มหีลักการในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี 
 
 



สาระการเรยีนรู ้
 4.1  บท บาทหน้าท่ีของผู้จัดประชุมสัมมนา 
             4.2 บท บาทหน้าท่ีของวิทยากร 
             4.3  บท บาทหน้าท่ีของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
             4.4  จรรยาทางอาชีพของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้

 สัปดาห์ที่    7   ชั่วโมงที่   19 - 21  เร่ือง  บท บาทหน้าที่ของบุคคลที่เก่ียวข้องกับ การ
จัด  
                                                ประชุมสัมมนา และจรรยาทางอาชีพของผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 

   1. นักเรียน  ทักทายคุณครู (ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่)   
 2  ทบทวนเนื้อหาองค์ประกอบของการประชุมสัมมนา 
              3.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบเรียน 
.             4.  ตรวจการจัดป้ายต้อนรับ  และการจีบผ้าจ าลอง ในการตรวจงานฝึกนักเรียน 
                            มีความรับผิดชอบ 
 5.  อธิบายบทบาทหน้าท่ีของผู้จัดประชุมสัมมนา 
   4.1 สรรหาบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีเป็นกรรมการในฝ่ายต่าง ๆ 
   4.2  ควบคุม  ติดตาม และประสานงาน กับฝ่ายต่าง ๆ 
 6.  ขอบเขตของบทบาทหน้าท่ี ตามลักษณะงาน  ผู้จัดประชุมสัมมนา  ผู้เข้าร่วม 
     ประชุมสัมมนา และวิทยากร 

สัปดาห์ที่   8  ชั่วโมงที่ 22 – 24  เร่ือง  บท บาทหน้าที่ของบุคคลที่เก่ียวข้องกับ การจัด        
               ประชุมสัมมนา และจรรยาทางอาชีพของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
                       1. นักเรียน  ทักทายคุณครู (ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่)   
                       2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบเรียน 
           3. ทบทวนเนื้อหา เรื่อง  บทบาทหน้าท่ีผู้จัดประชุมสัมมนา 
           4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ   
                        5. เพื่อรับบทบาทหน้าท่ี และจรรยาทางอาชีพ                                       
เนื้อหาสาระ 
 ในการจัดสัมมนาจะมีบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการสัมมนา  โดยท่ัวไปอยู่  3  ฝ่ายด้วยกันคือ 
                 1.   ผู้จัดสัมมนา 
  2.    วิทยากร 
  3.   ผู้ร่วมสัมมนา 
 
 



 
ผู้จัดสัมมนา 
 ผู้จัดสัมมนา  ได้แก่  บุคคลหรือคณะบุคคล  หรือคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีจัดการสัมมนา
ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย ดังต่อไปนี้ 
1.  ประธาน  คือ บุคคลท่ีท าหน้าท่ีอ านวยการจัดสัมมนาในเรื่อง 

1.1 สรรหาบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีเป็นกรรมการในฝ่ายต่าง ๆ  เช่น รองประธานเลขานุการ 
1.2 ควบคุม  ติดตาม  และประสานงาน  กับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การจัดสัมมนาด าเนิน ลุล่วงไป

ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
1.3 วางแผนและด าเนินการจัดท าโครงการสัมมนาร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ  
1.4 ให้ค าปรึกษา  ช่วยเหลือ  สนับสนุน  และประสานงานแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  

2.  เสนอหัวข้อหรือปัญหาเพื่ออภิปราย 
2.1 ช้ีแจงความจริง 
2.2 ถามค าถาม  อาจถามทุกคนในท่ีประชุมหรือบางคน  ควรมีการเตรียมค าถามท่ีดีไว้เสมอ 
2.3 แถลงความเห็นท่ีสมาชิกเสนอ 
2.4 อาจมีการอภิปราย   

3.  ด าเนินการอภิปราย  ประธานจะต้องท าหน้าท่ีส่งเสริมให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้มี 
4.   สรุปประเด็นส าคัญของการอภิปรายเพื่อหาข้อยุติ  โดยวิธีการ 

4.1   หยิบยกจุดเด่นของเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมข้ึนมาพูด  เพื่อขอความคิดเห็น   
      ข้อแนะน า  ข้อโต้แย้ง  ท่ีมีเหตุผลและประสบการณ์ 

       4.2  การยุติหรือลงความเห็น  โดยรวบรวมข้อคิดเห็นต่าง  ๆ  ท่ีได้แสดงออกทั้งหมด มาหา 
      ข้อสรุป  เพื่อหาข้อยุติ  เพื่อลงความคิดเห็น 
      4.3  เสนอเป็นข้อตัดสิน  หรือข้อตกลงต่อทางเลือกนั้น  เมื่อหาข้อตกลงได้แล้ว  จึงตัดสิน 
      ทางเลือก  เป็นข้อสรุปว่า  จะแก้ปัญหาในเรื่องนั้น  ๆ  อย่างไร  หรือจะเสนอ หรือให้   
     ค าแนะน าวิธีด าเนิน 
 
 
ลักษณะของบุคลากรผู้จัดสัมมนา 
1.  ประธาน  ผู้ท่ีท าหน้าท่ีประธานในการจัดสัมมนา  หรือประธานในท่ีประชุมควรเป็นบุคคลท่ีมีลักษณะ

ของการเป็น  ผู้น าท่ีดี  ได้แก่ 
2.  รองประธาน  คือ  บุคคลท่ีท าหน้าท่ีช่วยประธาน  ในการอ านวยการจัดสัมมนา  ท่ีประธานด าเนินการ

อยู่  และหากประธานติดธุระจ าเป็น  อันเหตุให้ไม่อาจท าหน้าท่ีในตอนหนึ่งตอนใดได้  รองประธานก็ต้องท า
หน้าท่ีแทนประธาน 

3. เลขานุการ  คือ  บุคคลท่ีท าหน้าท่ีส าคัญ ๆ   เกี่ยวกับการประชุมและการสัมมนา  เตรียมการประชุม  
ดูแลการจัดสถานท่ีประชุม  เตรียมการจัดสัมมนา  เตรียมเอกสารและเครื่องมือเครื่องใช้  เตรียมค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินการสัมมนา  เตรียมท าหนังสือของอนุมัติงบประมาณ  เตรียมออกหนังสือเชิญประธาน  
เตรียมหนังสือขอความอนุเคราะห์  สนับสนุนการสัมมนา  เตรียมร่างค ากล่าวเปิด ปิด การสัมมนา  เตรียมร่าง  
ค ากล่าวรายงานการจัดสัมมนา  ดูแลการจัดสถานท่ีสัมมนา ให้เป็นที่เรียบร้อย 



4. ผู้ช่วยเลขานุการและคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ  บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในทีมงานของ
เลขานุการ  หน้าท่ีช่วยงานของเลขานุการในทุก ๆ ด้าน  

5. ฝ่ายทะเบียนและคณะกรรมการ  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีท าหน้าท่ีเตรียมการเกี่ยวกับผู้เข้าร่วม
สัมมนาท้ังหมด 

6. กรรมการและอนุกรรมการฝ่ายเอกสาร  กลุ่มบุคคลท่ีท าหน้าท่ีพิมพ์  โรเนียว  ถ่ายเอกสาร  เย็บ
เอกสาร  เข้าเล่ม  และงานท่ีได้รับมอบหมายจากประธานให้จัดพิมพ์ 

7. กรรมการฝ่ายสถานท่ี  กลุ่มบุคคลท่ีท าหน้าท่ีจัดสถานท่ีสัมมนา  ท้ังนี้จะต้องประสานงานกับทุก ๆ 
ฝ่ายเกี่ยวกับรูปแบบของสถานท่ีท่ีจะจัดสัมมนา  รวมทั้งเวที นอกจากห้องสัมมนาแล้ว  ต้องเตรียมห้องรับรอง
วิทยากร  และแขกพิเศษ  รวมทั้งห้องน้ าส าหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา  เพื่อความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาท่ีจะ
เดินทางไปห้องสัมมนาหรือห้องต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

8. กรรมการฝ่ายสวัสดิการ  กลุ่มบุคคล  ท่ีท าหน้าท่ีในเรื่องอาหารหรืออาหารว่างและเครื่องมือ  ต้อง
จัดเตรียมภาชนะส าหรับใส่เครื่องด่ืม  อาหารว่างให้เรียบร้อย  ท้ังนี้จะต้องประสานงานกับฝ่ายทะเบียนเพื่อจะ
ได้ทรายจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังหมด  การจัดห้องรับรอง  จึงต้องค านึงถึงความสะอาด  สวยงาม และความ
สะดวก  เช่น  อาจจัดในรูปบุฟเฟ่ต์ 

9. กรรมการฝ่ายเหรัญญิก  บุคคลท่ีท าหน้าท่ีควบคุมดูแลเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  

10. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  บุคคลท่ีท าหน้าท่ีเผยแพร่ข่าวสารของการจัดสัมมนาไปยัง
กลุ่มเป้าหมายในแหล่งต่าง ๆ 

 
วิทยากร 
 บุคคลท่ีท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์  ตลอดจนเสนอแนวคิดท่ี
กว้างไกล  เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้  ทักษะ  และเจตคติ  ตลอดจนแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังแก่หน่วยงาน  ตนเอง  และสังคมโดยส่วนรวม 
 
บทบาท – หน้าที่ของวิทยากร 
 วิทยากรนับเป็นบุคคลท่ีส าคัญมากส่วนหนึ่งของการจัดสัมมนา  ท่ีช่วยให้การสัมมนาบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  วิทยากรจึงควรมีบทบาทและหน้าท่ี  ในการท่ีจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องท่ีต้อง
บรรยาย  อภิปราย  รวมทั้ง  เตรียมวัสดุ อุปกรณ์หรือส่ือต่าง ๆ  ท่ีจะช่วยให้การบรรยาย  อภิปราย  
พร้อมท่ีจะตอบค าถามของผู้เข้าสัมมนา  ด้วยน้ าใจไมตรีอันดี  และให้แนวทางของความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
ในทางสร้างสรรค์  ต่อผู้เข้าสัมมนา 
1.  เป็นผู้ท่ีแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ  มีนิสัยรักการอ่าน  ศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้ความรู้  และ
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ 
2.  มีเมตตากรุณา  ยินดีให้ความช่วยเหลือ  แนะน า  ปรึกษา  หรือแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจ 
3.  มีบุคลิกภาพดี  พูดจาสุภาพ  ฉะฉาน  ชัดเจน  มีศิลปะ  ในการพูด 
4.  มีความรับผิดชอบสูง 
5.  มีความคิดก้าวหน้า 
6.  มีความรู้  ความเข้าใจ 
7.   มีความประพฤติ 



ผู้ร่วมสัมมนา 
 กลุ่มบุคคลท่ีเข้าร่วมสัมมนา  ซึ่งส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ท่ีจะมาร่วมฟังอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับวิทยากรและบุคคลอื่น   เพื่อให้ได้ความรู้  แนวคิด  วิธีการปฏิบัติ  ฯลฯ  อันเป็นหนทางแห่งการ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังแก่ตนเอง หน่วยงาน  และสังคม โดยส่วนรวม 

บทบาท – หน้าที่ของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
        ผู้เขา้ร่วมสัมมนาควรมีบทบาทและหน้าทีใ่นการสัมมนา  ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารการสัมมนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้แนวทางของการสัมมนา 
2. ฟังและฝึกปฏิบัติตามท่ีวิทยากรแนะน าด้วยความใจกว้างและเต็มใจ  เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ 
3. ต้ังใจรับความคิดเห็นของผู้อื่น  โดยใช้สติปัญญา  ดุลยพินิจพิจารณา  แม้ไม่เห็นด้วยก็ควรช้ีแนะหรือ

เสนอแนะอย่างแนบเนียนและสุภาพ 
4. คิดและไตร่ตรองด้วยเหตุและผล อย่างรอบคอบก่อนพูดทุกครั้ง   และควรเลือกจังหวะอันเหมาะสมท่ี

จะพูด 
5. เสนอความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความรู้กับผู้อื่น 
6. การแสดงความคิดเห็นแต่ละครั้ง ต้องเป็นไปตามความเป็นจริง  โดยอาศัยหลักการและเหตุผลท่ีพินิจ

พิเคราะห์ด้วยความเท่ียงตรง มิใช่เพราะเห็นแก่ความเป็นเพื่อนหรือเพราะเกรงใจ 
7. จดบันทึกประเด็นส าคัญต่าง ๆ  ท่ีได้จากการสัมมนา    เพื่อน ามาจัดล าดับความรู้  และแนวคิด 
8. สรุปส่ิงท่ีได้จากการสัมมนา  อันเป็นการประมวลความรู้ท่ีได้ เพื่อเป็นการประมวลความรู้ท่ีได้ เพื่อ

เป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  หน่วยงาน  และสังคม  โดยส่วนรวม 

ลักษณะของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
              ผู้เข้าร่วมสัมมนา  ควรเป็นบุคคลท่ีมีลักษณะชอบเป็นผู้แสวงหาความรู้  มีความคิดก้าวไกล
พูดจาสุภาพ   อ่อนน้อมถ่อมตน    แนบเนียน   รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น   มีความ
กระตือรือร้น คิดก่อนพูดอย่างมีหลักการและเหตุผล  รู้จักกาลเทศะ  มีสปิริต  แสดงความคิดเห็นในจังหวะ
และโอกาสท่ีเหมาะสม  มีความจริงใจ  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการสัมมนา  มีมนุษยสัมพันธ์  มี
มารยาทในการสมาคม 

สิ่งที่ไม่ควรกระท าในการสัมมนา 
        การสัมมนามีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา  ได้แสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนท้ังด้าน
ความคิดและประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน  โดยการระดมความคิดเห็น  การอภิปราย  ดังนั้นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการสัมมนา 
- จ ากัดความคิดเห็นของผู้อื่น 
- บิดเบือนถ้อยค าของผู้อื่น 
- ใช้ค าพูดว่า  สมาชิกท่ีพูดมานั้น 
- ถามค าถามน า  หรือช้ีน าความคิดให้กับผู้อื่น 

 
 
 



จรรยาทางอาชีพของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
1.  มีความจริงใจในการเข้าร่วมสัมมนา  ทุก ๆ ฝ่ายจะต้องให้ความเอาใจใส่ การสัมมนาอย่างจริงจัง 
2. พูดจาสุภาพ  และเหมาะสมกับกาลเทศะ 
3. รักษาอารมณ์ให้มั่นคง  และเป็นปกติ 
4. ปฏิบัติตนต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา 
5. การถ่ายทอดความรู้ การแสดงความคิดเห็น 
6. มีน้ าใจ  เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่   
7. ตรงต่อเวลา 
8. มีส านึกในความรับผิดชอบ 
 

 
สื่อการเรียนรู ้
 
 1. ต าราเรียน  วิชา การจัดประชุมสัมมนา   
 2. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประชุม (เรียบเรียง ศ.นพ.เกษม   วัฒนชัย) 
 3. ส่ือทางอินเตอร์เน็ต  (MS Power Point) 

แหล่งการเรียนรู ้
 ในสถานศึกษา 
 1. ห้องสมุด  
 
 นอกสถานศึกษา 
 1. ห้องสมุดชุมชน 
 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบูรณาการ / ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
 1. บูรณาการกับวิชาเทคนิคเลขานุการ 
 2. บูรณาการกับพิมพ์ดีดประยุกต์ 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล 
 1.  การเข้าเรียนของนักเรียน โดยการเช็คช่ือนักเรียน 
 2. บทบาท หน้าท่ีของการจัดประชุมสัมมนา 
 3. ทดสอบอัตนัย  จ านวน  5  ข้อ  จ านวน   10  คะแนน 
  
 
 
 



การประเมินผล 
 นักเรียนนักศึกษาได้คะแนนร้อยละ  60 ข้ึนไป  ถือว่าผ่านการประเมิน  โดยใช้แบบทดสอบ  
อัตนัย   5  ข้อ  จ านวน  10  คะแนน 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ / งานที่มอบหมาย 
 นักเรียนเขียนบทบาทหน้าท่ีของการเรียน และการเป็นลูกท่ีดี 

เอกสารอ้างอิง 
  เกษม   วัฒนชัย.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประชุม.  ส านักพิมพ์  พัฒนาศึกษา   
                                    พิมพ์ครั้งท่ี 1,  2551. 
 เกษกานดา  สุภาพจน์.   การจัดสัมมนา.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช      
                                      พิมพ์ครั้งท่ี 2,  2530. 
                   บุญมาก  พรหมพ้วย.  สัมมนา.  พิมพ์ครั้งท่ี  3, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จามจุรี 
                                      โปรดักซ์, 2544. 
 ศรัญยา   แสงล้ิมสุวรรณ.  เคล็บลับการประชุมสัมมนา.   วารสารเพื่อ 
                                      คุณภาพ  FOR QUALITY, ปีท่ี  2 ฉบับท่ี  7  พฤศจิกายน – มิถุนายน  
2538. 
 สุพิน   ลักษณ์นารากุล.  แปลและเรียบเรียง,  จัดสัมมนาอย่างมืออาชีพ.   กรงุเทพฯ :  
                                      ส านักพิมพ์ดอกหญ้า, 2545. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกหลังการสอน 

 
 

บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 
ใช้หลัก  วิธีการ  และเนื้อหาตามล าดับข้ันตอนในแผนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

และเพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดให้กับผู้เรียนได้ฝึกคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 
 ผลการเรียนของนักเรียน 

- ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาท่ีครูผู้สอนอธิบาย 
- ผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกหัดท้ายบทได้ถูกต้องและถูกวิธ ี
- ผู้เรียนสามารถตอบค าถามของครูผู้สอนได้ 
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการจัดการธุรกิจได้ 

 
 

 ผลการสอนของครู 
- ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- ได้ตรวจเครื่องแต่งกายผู้เรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ 
- มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกพิมพ์ท้ายบทและค าถามเสริมความรู้ จากครูผู้สอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนผังความคิดการบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และคุณลักษณะ 3 D 
 
 

เรื่อง   การจัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการประชุมก่อนที่จะด าเนินการจัดสมัมนา 
 
 

 
 
 
                                                          
                                                           1.  ใช้เวลาในการจัดท าเอกสารให้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ใช้หนังสือติดต่อถูกประเภท                                                                   
3. เลือกค าขึ้นต้น  ค าลงท้าย ให้เหมาะสมกับหนังสือ      
 
 
 
   
5.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร 
6.  สามารถจัดท าเอกสารและส่งเอกสารได้ 
7.  สามารถจัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม 
 
 

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
1-4 1 8-11 1,6-7 

 
 
 
 
 

 

พอประมาณ 

 

คุณธรรม 

 

ภูมิคุ้มกัน 
 

มีเหตุผล 

 

ความรู้  + ทักษะ 

เรื่องท่ีสอน 

การจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการประชุม
ก่อนที่จะด าเนินการจัด

สัมมนา 

8.  มีความรับผิดชอบ 
9.  ความตรงต่อเวลา 
10. ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน  
11. มีวินัย สะอาด สุภาพ  
 
 

 

4. พิจารณาการจดัท าเอกสารใหคุ้้มค่าของเอกสาร  
 
 

 



 

แผนการสอน/การเรียนรู้ที่   5 หน่วยที่    5 
ชื่อวิชา   การจัดประชุมสัมมนา   สอนคร้ังที่    9-10 
ชื่อหน่วย   การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมก่อนที่จะด าเนินการจัดสัมมนา 

เวลา     9      ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
     เมื่อพิจารณาให้ดีแล้ว  จะเห็นได้ว่า  สัมมนาได้จัดแบ่งรูปแบบของการเรียนรู้  ออกเป็น  
 2  รูปแบบ  คือ  การสอนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ  สัมมนาและการจัดสัมมนา โดยใน
ระหว่างท่ีสอนให้ผู้เรียนได้มีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องของสัมมนา  แล้วพบปัญหาต่าง ๆ น ามาเสนอในท่ี
ประชุม  เพื่อให้ท่ีประชุมช่วยแก้ปัญหา หาข้อสรุป และน าไปแก้ปัญหาฝึกงานจริง  ๆ หรือเรื่องอื่น ๆ ท่ี
เป็นความรู้ทางวิชาการเข้ามาอภิปรายในห้องประชุม  เพื่อหาข้อสรุปและข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ต่อ
การน าไปใช้ต่อไป 
 เมื่อได้ให้ความรู้  แลซักซ้อมนักศึกษา  ให้เข้าใจบทบาทหน้าท่ีในการประชุมเป็นอย่างดีแล้ว  ก็
จะเริ่มต้ังคณะท างาน  หรือเรียกว่า  ฝ่ายผู้จัดสัมมนาขึ้น  ท้ังนี้ เพื่อเตรียมการส าหรับ การสัมมนาในช่วง
ต่อไป 

สมรรถนะประจ าหน่วย  
         1.  จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม ก่อนด าเนินงานและสรุปเอกสารหลังการประชุม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ท่ัวไป 
          1.  เพื่อให้ความรู้พื้นฐานของการเขียนเอกสารท่ี เกี่ยวข้องกับการประชุม 
                       2. เพื่อให้ความรู้การจดบันทึก 
                       3. เพื่อสามารถจัดท าหนังสือเชิญประชุม 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
          ด้านความรู้ 
                      1. รู้และเข้าใจพื้นฐานของการเขียนเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
                      2.  อภิปรายการจัดท าเอกสารได้ 
                      ด้านทักษะ 
                      3. สามารถจดบันทึกการด าเนินงานได้ 
                      4. สามารถจัดท าหนังสือเชิญประชุม 
               ด้านคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการ 3D 
                      5. พิจารณาการจัดท าเอกสารให้คุ้มค่าของเอกสาร 
                      6.  มีการประยุกต์ใช้กระดาษให้คุ้มค่ากับผลการด าเนินงาน 
สาระการเรยีนรู ้
  1. ความรู้พื้นฐานของการเขียนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม 
        2. การจดบันทึก 
        3. หนังสือเชิญประชุม 
 



กิจกรรมการเรียนรู ้
 
 สัปดาห์ที่    9   ชั่วโมงที่  25 - 27  เร่ือง  การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ก่อนที่จะ    
                                                                      ด าเนินการจัดสัมมนา  
      1. นักเรียน  ทักทายคุณครู (ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่)   
 2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบเรียน 
                  3.  อ่านหนังสือสรุปใจความส าคัญ  
                  4.  หนังสือเชิญประชุม  ระเบียบวาระการประชุม 
                  5.  ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 
 
 สัปดาห์ที่   10  ชั่วโมงที่  28 – 30   เร่ือง  การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ก่อนที่จะ 
                                                                         ด าเนินการจัดสัมมนา 
                  1. นักเรียน  ทักทายคุณครู (ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่)   
                  2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบเรียน 
             3. ทบทวนเนื้อหา 
     4. นักเรียนน าเสนอหนังสือท่ีสนใจ   
     5. นักเรียนจัดท าเอกสารหนังสือเชิญประชุม                 
 
 
เนื้อหาสาระ 

ความรู้พื้นฐานของการเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 
ผู้เขียนควรจะได้ศึกษาและท าความเข้าใจในเรื่องดังนี้ 
1.   ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ  ตามระเบียบส านักนายรัฐมนตรี  ว่าด้วยฉบับท่ีสุด 
2.   หลักการใช้ภาษาไทย  ศึกษาท าความเข้าใจ  รวมทั้งฝึกเขียนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ 

2.1 การใช้ค าต่าง ๆ การใช้ถ้อยค าและส านวน 
2.2 การจัดรูปประโยค 
2.3 การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 

3.  ต้องค านึงถึงในเรื่องการสะกดค า  และการใช้โทรศัพท์ต่าง  ๆ ให้ถูกต้อง  โดยการเปิดพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน  หรือพจนานุกรมภาษาอังกฤษ 
4.  แสวงหาข้อมูลอยู่เสมอ การมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องการอยู่ในมือมากเท่าใดยิ่งเป็น 
ประโยชน์อย่างมาก 
  4.1  อ่านหนังสือมาก ๆ  หนังสือท่ีอ่าน  ควรเลือกหนังสือท่ีมีสาระ  ให้ความรู้หลากหลาย 
  4.2  ดูรายการโทรทัศน์  ท้ังข่าวสาร  สารคดี  ความรู้  ฯลฯ 
  4.3  จากการฟัง  อาจฟังจากวิทยุ  ฟังการบรรยาย 
 5.  ฝึกการท าความเข้าใจกับเนื้อหาท่ีฟัง  แล้วสรุปประเด็นส าคัญเขียนออกมาให้ได้ข้อความท่ีส้ัน  
กะทัดรัด  ชัดเจน  และมีสาระครบสมบูรณ์ 
     5.1  หาข้อความส้ัน  ๆ  ประมาณครึ่งหน้ากระดาษส้ัน 



     5.2  จัดหาข้อความท่ีมีความยาวมากขึ้น   
     5.3  จัดหาความท่ีมีความยาว  1  หน้ากระดาษยาว 
     5.4  ฝึกฟังและจดบันทึกในเรื่องของการฟงั 
  6.  ศึกษา  ท าความเข้าใจ  เกี่ยวกับรูปแบบของการเขียนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ  การประชุมเอกสารท่ี
จะต้องเตรียมไว้ให้พร้อมท้ังก่อนการประชุม ระหวา่งการประชุม    

                  6.1  หนังสือเชิญประชุม 
            6.2  ระเบียบวาระการประชุม 
            6.3  รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
            6.4  รายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  (ถ้ามี) 
            6.5  รายงานการประชุม 
            6.6  เอกสารอื่นใด  ท่ีเป็นข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาในวาระต่าง ๆ  ของการ
ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง  ระเบียบวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คร้ังที่  1/2553 

วันจันทร์ที่   31  พฤษภาคม   พ.ศ.  2553 
ณ  ห้องประชุมต้นหว้า   วิทยาลัยการอาชีพตรัง 

--------------------------- 

ระเบียบวาระที่  1        เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 ค าส่ัง การจัดพิธีกรรม พิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม   
1.2  ประธานในพิธีเปิด รองอธิการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        1.3  การเตรียมวัสดุและ
อุปกรณ์ในพิธี 

ระเบียบวาระที่  2       เรื่องรับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องสืบเนื่องจากประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  5        เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

   หัวหน้างานและหัวหน้าแผนก 

     ระเบียบวาระที่  6        เรื่องอื่น  ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตัวอย่างรายงานการประชุม 

รายงานการประชุม 
การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 

วันจันทร์ที่  31 พฤษภาคม  2553 
ณ  ห้องประชุมต้นหว้า   วิทยาลัยการอาชีพตรัง 

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

ผู้มาประชุม 
            1.  นายสมศักดิ์ ศรีเพชร 
            2.  นายรังสี  แสงเจริญ 
            3.  นางศรีเพ็ญ  ทองเหมือน 
    4.  นางอ าพร  นาคใหญ่ 
    5.  นางธนัชญา  อ่อนเหลือ 
    6.  นายทรรศน์วิทย์ วิ้นฉ้วน 
    7.  นางพวงเพ็ญ ม้ากาบแก้ว 
    8.  นางสาวฐานิต ผอมแก้ว 
    9.  นายณรงค์  ม้ากาบแก้ว 
   10. นายอมร  ต่ิวกุล 
   11. นายกิตติพศ  เพชรสุทธิ์ 
   12. นางอรัญญา  ปูนสุข 

ผู้ไม่มาประชุม 

                  ไม่มี 

เร่ิมประชุม 14.00 น. 

    รองผู้อ านวยการ  นายก าพล    จัตุฑะศรี   ประธาน  กล่าวเปิดการประชุม 
-   ค าส่ังแต่งต้ัง การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม   
    ประจ าปกีารศึกษา  2553 
             “ให้บุคลากรทางศึกษาและบุคลากรในวิทยาลัยฯ  ได้ปฏิบัติตามค าส่ังแต่งต้ังของวิทยาลัยการ
อาชีพตรัง  เพื่อให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ” 

.../ประธาน 
-   ประธานในพิธีไหว้ครูฯ  นางศิริพร   กิจเกื้อกุล   
                  เนื่องจาก  รองอธิการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
     นางศิริพร  กิจเกื้อกุล  ไม่ได้มาตามก าหนดดังกล่าว  
-    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง   



                 นายประสงค์   อยู่ทอง  เป็นประธานในพิธ ี
-    การจัดเตรียมงานตามแผนผังท่ีก าหนด 
                 ในการจัดเตรียมงาน   ประชาสัมพันธ์ที่จัดเตรียมพระสงฆ์ในการท าพิธี     
     บุคลากรในวิทยาลัยฯ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ   ลานทางเดิน จัดพิธี 
     มอบทุนการศึกษา  ลานหน้าเสาธง นักเรียนถือพาน และนักเรียนท่ีได้รับ 
     ทุนการศึกษา  และนักเรียนนักศึกษาท้ังหมด 
-    อุปกรณ์ในพิธีไหว้ครู 
                  เต็นท์  ลงในวันพุธที่  2  มิถุนายน  2553  จัดวางลานหน้าเสาธง และหน้า 
      พระวิษณุกรรม 

 ครูสมศักดิ์  ศรีเพชร    
                           -    รับผิดชอบการส่ังซื้อ  สายไฟ  1 ม้วน และแจ็ค   3,500  +  800  =  4,300  
บาท 
 -    เขียน สผ.  ในวงเงินนโยบายเรียนฟรี  15  ปี 

        รองผู้อ านวยการ  นายกิตติพศ   เพชรสุทธิ์   จัดสถานท่ีการด าเนินพิธีฯ 
                           -    เรื่องท าพิธีสงฆ์  เตรียมสถานท่ี  ส าหรับพระสงฆ์  9  รูป 
       -    เครื่องเสียง  ต้องปรับให้ดังและชัดเจนกว่าเดิม 
                           -   แผงกันแดด   
                           -   การยืมต้นไม้จากวิทยาลัยเกษตรฯ 

 คณะกรรมการฝ่ายเตรียมอาหารเช้า ถวายพระภิกษุสงฆ์ 
                           -    ติดต่อร้านอาหาร 
                           -   พระภิกษุสงฆ์  วัดนิคมประทีป   จ านวน  9  รูป 
 -    การจัดเตรียมปิ่นโน เพื่อไปถวายพระสงฆ์ท่ีวัด 
 -    การจัดเตรียมดอกไม้ให้ผู้มอบทุนการศึกษา 
 -    เชิญชวนร่วมท าบุญ 
 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  -   การซักซ้อมพิธีกรรมต่าง ๆ ในวันอังคารท่ี  1  มิถุนายน  2553 

…/คณะฯ 

 คณะกรรรมการฝ่ายจัดเตรียมพิธีบวงสรรวงองค์พระวิษณุกรรม  ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจ าสถานศึกษา 
  -    จัดเตรียมเครื่องบายศรีหลัก  บายศรีด้านซ้าย  บายศรีด้านขวา 

 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเครื่องสังเวย 
   -    การจัดเตรียมเครื่องอาหาร คาว หวาน เครื่องสังเวยครูช่าง 
  -    การจัดเตรียมเครื่องถวายครูเทพ   

 คณะกรรมการท าพิธีไหว้ครูช่าง 



  -    ประธาน   การกรวดน้ า  
  -    นักศึกษาองค์การกล่าวค าปฏิภาณตน 
  -    รูปแบบการซักซ้อมพิธีการในวันพรุง่นี้ 
             -  พิธีสงฆ์ 
                                      -  พิธีไหว้ครูช่าง 
              - พิธีไหว้ครูสามัญ 
  -   การคอบมือและการรับขวัญศิษย์ 
 
 ข้อเสนอแนะ   วิธีการคอบมือ  รองผู้อ านวยการ  นายกิตติพศ  เพชรสุทธิ์     นักเรียนนักศึกษา    
        หลากหลายสาขาวิชาชีพ   เช่น  แผนกวิชาก่อสร้าง  พิธีคอบมือ  งานไม้  งานปูน  ฯลฯ  ขนมผิง  
ควรมีขนาดเล็กกว่าปีท่ีผ่านมา 

 คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 
  -   ให้ครูควบคุม เรื่องนักเรียนนักศึกษาในการขออนุญาตเข้าห้องน้ า 
 
 คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดพานดอกไม ้ พานธูปเทียน      
  -   แจ้งการตัดสินในรูปแบบ  สวยงาม  ความคิดสร้างสรรค์ให้ ครูจุฑามาศ   คันฉ่อง 

 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมรางวัล 
  -    ให้จัดเตรียมของรางวัล และจัดท าส่งมอบในวันพรุ่งนี้ 

 คณะกรรมการฝ่ายระบบเสียง 
  -    ไม่มีปัญหา ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ และนักเรียนดูแล 

 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการพยาบาล 
  -    ช่วงนี้อากาศร้อน  ดูแลนักเรียนเป็นพิเศษ  โดยมีน้ าด่ืมมาบริการในบริเวณนั้น 

 …/ฝ่ายบันทึก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
  -    การเตรียมบุคลากรทางการศึกษาตามความเหมาะสม 

 คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมความพร้อมของนักเรียน  นักศึกษาท่ีเข้ารับทุน 
  -    นักเรียนนักศึกษามีการซักซ้อมในพิธีในวันพรุง่นี้  โดยจัดนักเรียนฯตามประเภท 
                                ทุนการศึกษา  เรียนดีขาดทุนทรัพย์   คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น   

 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
  -    การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติท่ีมาในพิธี 

 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  -    ในส่วนนี้ใครจะท าสัญญายืมเงินให้มารับเงินท่ีฝ่ายการเงิน 

เลิกประชุม 16.20  น. 

 

 

 

(นางสาวพราวตา    หมดเจริญ) 
                                                                                          ผู้จดรายงานการประชุม 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สื่อการเรียนรู ้
 
 1. ต าราเรียน  วิชา การจัดประชุมสัมมนา   
 2. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประชุม (เรียบเรียง ศ.นพ.เกษม   วัฒนชัย) 
 3. ส่ือทางอินเตอร์เน็ต  (MS Power Point) 

แหล่งการเรียนรู ้
 ในสถานศึกษา 
 1. ห้องสมุด 
 นอกสถานศึกษา 
 1. ห้องสมุดชุมชน 
 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบูรณาการ / ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
 1. บูรณาการกับวิชาเทคนิคเลขานุการ 
 2. บูรณาการกับพิมพ์ดีดประยุกต์ 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล 
 1.  การเข้าเรียนของนักเรียน โดยการเช็คช่ือนักเรียน 
 2. การอภิปรายในช้ันเรียน 
 3. ทดสอบอัตนัย  จ านวน  5  ข้อ  จ านวน   10  คะแนน 
  
การประเมินผล 
 นักเรียนนักศึกษาได้คะแนนร้อยละ  60 ข้ึนไป  ถือว่าผ่านการประเมิน  โดยใช้แบบทดสอบ  
อัตนัย   5  ข้อ  จ านวน  10  คะแนน 
 
กิจกรรมเสนอแนะ / งานที่มอบหมาย 
1.  จัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุม  และจัดการประชุม 
2.  ฝึกจดรายงานการประชุม 

 
 
 
 

 
 



  เอกสารอ้างอิง 
 เกษม   วัฒนชัย.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประชุม.  ส านักพิมพ์  พัฒนาศึกษา   
                                    พิมพ์ครั้งท่ี 1,  2551. 
 เกษกานดา  สุภาพจน์.   การจัดสัมมนา.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช      
                                      พิมพ์ครั้งท่ี 2,  2530. 
                   บุญมาก  พรหมพ้วย.  สัมมนา.  พิมพ์ครั้งท่ี  3, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จามจุรี 
                                      โปรดักซ์, 2544. 
 ศรัญยา   แสงล้ิมสุวรรณ.  เคล็บลับการประชุมสัมมนา.   วารสารเพื่อ 
                                      คุณภาพ  FOR QUALITY, ปีท่ี  2 ฉบับท่ี  7  พฤศจิกายน – มิถุนายน  
2538. 
 สุพิน   ลักษณ์นารากุล.  แปลและเรียบเรียง,  จัดสัมมนาอย่างมืออาชีพ.   กรงุเทพฯ :  
                                      ส านักพิมพ์ดอกหญ้า, 2545. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 
 

บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 
ใช้หลัก  วิธีการ  และเนื้อหาตามล าดับข้ันตอนในแผนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

และเพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดให้กับผู้เรียนได้ฝึกคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 
 ผลการเรียนของนักเรียน 

- ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาท่ีครูผู้สอนอธิบาย 
- ผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกหัดท้ายบทได้ถูกต้องและถูกวิธ ี
- ผู้เรียนสามารถตอบค าถามของครูผู้สอนได้ 
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการจัดการธุรกิจได้ 

 
 

 ผลการสอนของครู 
- ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- ได้ตรวจเครื่องแต่งกายผู้เรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ 
- มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกพิมพ์ท้ายบทและค าถามเสริมความรู้ จากครูผู้สอน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังความคิดการบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และคุณลักษณะ 3 D 
 
 

เรื่อง   การจัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการสัมมนา 
 
 

 
 
 
                                                          
                                  1.  ใช้เวลาในการจัดท าเอกสารให้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ใช้หนังสือติดต่อถูกประเภท                                                                   
3. เลือกค าขึ้นต้น  ค าลงท้าย ให้เหมาะสมกับหนังสือ      
 
 
 
 
   
5.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร 
6.  สามารถจัดท าเอกสารและส่งเอกสารได้ 
7.  สามารถจัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม 
 
 

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
1-4 1 8-11 1,6-7 

 
 
 
 
 

 

พอประมาณ 

 

คุณธรรม 

 

ภูมิคุ้มกัน 
 

มีเหตุผล 

 

ความรู้  + ทักษะ 

เรื่องที่สอน 

การจัดท าเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับการ

สัมมนา 

8.  มีความรับผิดชอบ 
9.  ความตรงต่อเวลา 
10. ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน  
11. มีวินัย สะอาด สุภาพ  
 
 

 

4. พิจารณาการจดัท าเอกสารใหคุ้้มค่าของเอกสาร  
 
 

 



 

 

แผนการสอน/การเรียนรู้ที่    หน่วยที่    6 
ชื่อวิชา   การจัดประชุมสัมมนา   สอนคร้ังที่    11-13 
ชื่อหน่วย   การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
สัมมนา 

เวลา   9     ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
     ก่อนท่ีจะด าเนินการจัดสัมมนา  นอกจากต้องประชุมวางแผนการด าเนินงานแล้วควรจะได้มี
การจัดเตรียมเอกสารส าหรับการสัมมนา  ซึ่งเป็นหน้าท่ีของเลขานุการท่ีจะต้องจัดท า  หรืออาจต้ังหน่วย
เฉพาะกิจ เพื่อจัดท าในกรณีท่ีเอกสารบางขึ้นนั้นเป็นเอกสารท่ีต้องการข้อมูลมาก ๆ เพื่อหาสาระส าคัญ   
เช่น เอกสารประกอบการสัมมนา  แต่บางเรื่องก็ต้องประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูล
ส าคัญในการจัดท าเอกสาร 

สมรรถนะประจ าหน่วย  
                 1.   จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสัมมนาก่อน 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ท่ัวไป 
                 1.  เพื่อความรู้โครงการจัดประชุมสัมมนาและแผนปฏิบัติงาน 
                        2.  เพื่อความรู้เอกสารประกอบการจัดประชุมสัมมนา 
                        3.  เพื่อให้เข้ารู้และเข้าใจเอกสารท่ีต้องจัดท า 
                       จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
          ด้านความรู้ 
                        1.  น าไปใช้ในการจัดสัมมนา 
                        2.  รู้และเข้าใจการจัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการสัมมนาและแผนปฏิบัติงาน 
                       ด้านทักษะ 
                        3.  จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสัมมนา 
                       ด้านคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการ 3D 
                        4. พิจารณาการจัดท าเอกสารให้คุ้มค่า 
                        5.  มีการประยุกต์ใช้กระดาษให้คุ้มค่ากับผลการด าเนินงาน    
 
สาระการเรยีนรู ้
 6.1  โครงการจัดประชุมสัมมนาและแผนปฏิบัติงาน 
        6.2  เอกสารประกอบการจัดประชุมสัมมนา 
        6.3  เอกสารท่ีต้องจัดท า 
                    6.3.1  หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
                   6.3.2  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประชุมสัมมนา 
             6.3.3  หนังสือขออนุมัติงบประมาณจัดด าเนินงานหรือหนังสือขอความอนุเคราะห์  สนับสนุน 
                            การด าเนินงาน 



                   6.3.4  หนังสือเชิญวิทยากร  และผู้ด าเนินรายการ 
                   6.3.5  ค ากล่าวรายงาน เปิด – ปิด การประชุมสัมมนา 
                   6.3.6  หนังสือขอบคุณวิทยากร  และผู้ด าเนินรายการ 
                   6.3.7  เอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนา 

กิจกรรมการเรียนรู ้

 สัปดาห์ที่    11   ชั่วโมงที่   31 - 33  เร่ือง  การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา  
  
                   1. นักเรียน  ทักทายคุณครู (ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่)   
      2  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบเรียน 
                       3.  ฝึกจดรายงานการประชุม   
      4.  ให้น าเสนอการฝึกจดรายงานการประชุม 
      5.  จัดท าหนังสือเชิญการประชุม 

 สัปดาห์ที่   12  ชั่วโมงที่  34 – 36  เร่ือง การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา                          
                        1. นักเรียน  ทักทายคุณครู (ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่)   
                        2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบเรียน 
                 3. ทบทวนเนื้อหา 
       4. จัดท าเอกสารการเข้าร่วมประชุม 

          สัปดาห์ที่   13  ชั่วโมงที่  37 – 39  เร่ือง การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา                          
                        1. นักเรียน  ทักทายคุณครู (ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่)   
                        2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบเรียน 
                 3. ทบทวนเนื้อหา 
       4. จัดท าเอกสารการเข้าร่วมประชุม 
เนื้อหาสาระ 
 ก่อนท่ีจะด าเนินการจัดสัมมนา  นอกจากต้องประชุมวางแผนการด าเนินงานแล้วควรจะได้มี
การจัดเตรียมเอกสารส าหรับการสัมมนา  ซึ่งเป็นหน้าท่ีของเลขานุการท่ีจะต้องจัดท า  หรืออาจต้ังหน่วย
เฉพาะกิจ  เพื่อจัดท าในกรณีท่ีเอกสารบางช้ินนั้นเป็นเอกสารท่ีต้องการข้อมูลมาก  ๆ   เพื่อหาสาระส าคัญ  
เช่น  เอกสารประกอบการสัมมนา  แต่บางเรื่องก็ต้องประสารงานกับฝ่ายอื่น  ๆท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้ได้
ข้อมูลส าคัญในการจัดท าเอกสาร 
 เอกสารท่ีต้องจัดท าเพื่อการสัมมนา ได้แก่ 

1. โครงการสัมมนา  และแผนปฏิบัติงาน 
2.  เอกสารประกอบการสัมมนา 
3.  รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา  และหนังสือเชิญเข้าร่วมสัมมนา 
4.  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสัมมนา 
5.  หนังสือขออนุมัติงบประมาณ  จัดด าเนินงาน  หรือหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการ

ด าเนินงาน 



6.   หนังสือเชิญวิทยากรและผู้ด าเนินรายงาน 
7.   ค ากล่าวรายงาน –  กล่าวเปิด – ปิด การสัมมนา 
8.   หนังสือขอบคุณวิทยากรและผู้ด าเนินรายการ 
9.   การประเมินผลการสัมมนา 
10.เอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนา 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า “โครงการ”หมายถึง
แผนหรือเค้าโครงตามท่ีก าหนดไว้นักวิชาการต่างก็ให้ความหมายของค าว่า “โครงการ” แตกต่างกันไป  
          “การเขียนโครงการ” หมายถึง กิจกรรมการส่ือสารของหน่วยงาน เป็นวิธีการท่ีช่วยให้เกิดการ
ส่ือสารอย่างเป็นระบบ เป็นการส่งเสริมการส่ือสารจากล่างขึ้นบน นั่นคือ ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถท่ีจะใช้
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเขียนโครงการเสนอไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารเพื่อพิจารณา  
          “การเขียนโครงการ”  หมายถึง  การส่ือความหมายซึ่งต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยการใช้ภาษาให้
ถูกต้อง รู้จักประมวลความคิดในการเรียงล าดับเรื่องราวให้สัมพันธ์กันและถ่ายทอดเป็นภาษาเขียนท่ี
กะทัดรัดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจน  

 
          “  โครงการ ”     หมายถึง  

1. การมุ่งหามาตรการให้ได้มาซึ่งปัจจัยส่ี และคุณภาพชีวิต ส าหรับครอบครัว  
2. เป็นวิธีการหรือแนวทางท่ีจะท าให้ได้ก าไรมากท่ีสุดจากการด าเนินงานธุรกิจโดยเสียต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด  
3. โครงการรัฐท่ีมุ่งผลประโยชน์ของประชาชน เป็นการสร้างการกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนโดยไม่

แสวงหาผลก าไร  

          การเขียนโครงการท้ังโครงการขนาดเล็กและโครงการขนาดใหญ่ อาจเป็นโครงการทางวิชาการ 
หรือโครงการเกี่ยวกับธุรกิจ จะเป็นการน าเสนอหลักการและเหตุผล ลักษณะ รูปแบบของโครงการ รวมทั้ง
เงินงบประมาณท่ีต้องใช้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาข้ันตอนการท างานพิจารณาทบทวนหาเหตุผลและ
ความเป็นไปได้ของโครงการนั้น  รวมไปถึงผลตอบแทนท่ีจะได้รับ เพื่อให้สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานให้เกิดการพัฒนา  
              -  นักธุรกิจสามารถท่ีจะน าโครงการมาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน  
              -  สถาบันการเงินสามารถท่ีจะน าโครงการมาใช้ประกอบการพิจารณาสินเช่ือ  

1. หน่วยงานของรัฐสามารถท่ีจะน าโครงการมาใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจในการ  

       สนับสนุนโครงการและการตั้งงบประมาณสนับสนุน  
              -  ผู้ลงทุนสามารถท่ีจะน าโครงการมาใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจร่วมลงทุน  
              -  ผู้บริโภคสามารถท่ีจะน าโครงการมาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจส่ังซื้อ  

ประโยชน์ของโครงการ  
          การเขียนโครงการจะต้องมีการเสนอความคิดเห็นอย่างถูกต้อง มีเหตุผล แสดงถึงรายละเอียดได้



อย่างชัดเจน โดยมิได้ค านึงถึงตัวบุคคลผู้ปฏิบัติโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุจุดประสงค์
ตามท่ีหวังไว้ได้ โครงการท่ีถูกต้องชัดเจนจะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานหลายประการด้วยกนั ได้แก่  

1. ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้อ่านให้มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้อย่างถูกต้องชัดเจนและตรง
ตามเจตนาของผู้เขียนโครงการ  

-  ช่วยประหยัดเวลาแก่ผู้อนุมัติด้วยการใช้เวลาอ่านเพียงเล็กน้อยก็สามารถท่ีจะตัดสินใจได้ 

         -  ช่วยให้การปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
         -  เป็นการแสดงถึงประสบการณ์การท างานของผู้เขียนโครงการ  
         -  เป็นการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาของผู้เขียนโครงการ  

กลยุทธ์การเขียนโครงการ  
          ในการจัดท างบประมาณภาครัฐบาลและภาคเอกชน แต่ละปีงบประมาณหรือแต่ละงวดบัญชี จะ
ให้แต่ละหน่วยงานเสนอโครงการขึ้นมา เพื่อให้ทราบว่าจะมีโครงการอะไรบ้าง จะต้องใช้งบประมาณเท่าใด 
เพื่อให้สามารถบริหารการเงินอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ในเชิงปฏิบัติการระดับ
หัวหน้าหน่วยงานจะประชุมเพื่อปรึกษาว่า ในหน่วยงานจะจัดท าโครงการอะไรบ้างในรอบปีงบประมาณ 
จะก าหนดหัวข้อโครงการอย่างย่อ ๆ และจะเข้าไปปรึกษากับหัวหน้าระดับท่ีสูงกว่าในลักษณะแบบไม่เป็น
ทางการ (Informal) เมื่อระดับหัวหน้าเห็นด้วยกับแต่ละโครงการ จึงจะกลับมาด าเนินการต่อไป การเขียน
โครงการจะต้องสร้างความชัดเจนให้สมาชิกสามารถส่ือสารเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้  
 

วัตถุประสงค์ในการเขียนโครงการ  
          1.  เพื่อขออนุมัติจากผู้มีอ านาจ  
          2.  เพื่อของบประมาณ  
          3.  เพื่อให้สมาชิกท่ีเกี่ยวข้องได้เข้าใจโครงการ  
          4.  เพื่อเพิ่มศักยภาพในหน่วยงาน  
          5.  เพื่อเป็นเข็มทิศ ช้ีแนวทางในการพัฒนาระบบงาน  
          6.  เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสของภารกิจท่ีจะต้องปฏิบัติ  

หัวข้อในการเขียนโครงการ  
          จากเหตุผลดังกล่าวเป็นที่มาของการเขียนโครงการโดยก าหนดหัวข้อท่ีส าคัญไว้ดังต่อไปนี้ การ
ก าหนดหัวข้อไม่ได้เน้นตายตัว สามารถลด เพิ่มเติม ปรับปรุงให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานท่ีได้ปฏิบัติ
เป็นประเพณี  
          1.  หลักการและเหตุผล การเขียนหลักการและเหตุผลจะกล่าวถึงหลักวิชา ทฤษฎีความเป็นจริง 
ความจ าเป็น เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ควรใช้
ข้อความท่ีกะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่ายเป็นเหตุเป็นผลรองรับ ชวนติดตามสร้างความประทับใจ  
          2.  วัตถุประสงค์  การเขียนวัตถุประสงค์ควรแยกเขียนเป็นข้อ ๆ เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญได้
ชัดเจน สนับสนุนหลักการและเหตุผล  
          3.  ระยะเวลาและสถานท่ี หมายถึง การก าหนด วัน เวลา ท่ีจัดท าโครงการ เช่น โครงการสัมมนา



เรื่องการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร ใช้ระยะเวลาในการสัมมนา 5 วัน ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์  
          4.  กลุ่มเป้าหมาย  หมายถึง  กลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายใน
การเข้าสัมมนาจะต้องมีพื้นความรู้ ประสบการณ์ท่ีใกล้เคียงกัน 
         5.  วิธีด าเนินการ  หมายถึง  การก าหนดวิธีปฏิบัติจะต้องด าเนินการอย่างไร เพื่อบอกให้ผู้ร่วม
โครงการได้ทราบแนวทางปฏิบัติ  
          6.  วิทยากร  หมายถึง  คณะบุคคลหรือบุคคล ท่ีมีความรู้ คุณวุฒิ ประสบการณ์ มาบรรยาย 
เสนอแนะ ช้ีช่องทางให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพื้นความรู้ ความคิดสร้างสรรค์เป็นแนวทางในการกระตุ้น บอก
ขอบเขตของการปฏิบัติ ระดมก าลังสมองท่ีจะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เช่น โครงการสัมมนา
ปัญหายาเสพย์ติดในสถาบันการศึกษา โครงการสัมมนาเทคนิคการน าเสนองาน ถ้าเป็นการเขียนโครงการ
อาจไม่จ าเป็นต้องมีหัวข้อนี้ แต่ถ้าเป็นโครงการสัมมนามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  
          7.  งบประมาณ  หมายถึง  การอธิบายให้ทราบถึงจ านวนเงินท่ีจะต้องใช้จ่ายในการท าโครงการ 
โดยจ าแนกให้เห็นเป็นรายการ และมียอดรวมจ านวนเงินท่ีต้องด าเนินการ เพื่อขอให้ผู้มีอ านาจส่ังการ
อนุมัติ เช่น  
                   1.       ค่าเช่าสถานท่ี             40,000                  บาท  
                   2.       ค่าเบ้ียเล้ียงพนักงาน    10,000                  บาท  
                   3.       ค่าวิทยากร               20,000                  บาท  
                   4.       ค่าเอกสาร                  5,000                  บาท  
                                ฯลฯ                     
                                      รวม                75,000                  บาท  
          8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  หมายถึง  การคาดคะเนว่าโครงการเมื่อด าเนินการส้ินสุดลงได้รับ
ผลประโยชน์อย่างไร การเขียนจะจ าแนกเป็นข้อ ๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน ควรเขียนให้สวยหรูเพื่อผู้บริหารจะ
ได้อนุมัติโครงการ  
          9.  ปัญหาและอุปสรรค  หมายถึง  การคาดสถานการณ์ในอนาคตของโครงการ ว่าการด าเนิน
โครงการจะพบกับปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เพื่อก าหนดแนวทางปฏิบัติการแก้ไขท าให้โครงการด าเนิน
ไปอย่างสะดวก การเขียนจะจ าแนกเป็นข้อ ๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน ในการเขียนหัวข้อนี้ บางหน่วยงานจะไม่
ใส่ไปในโครงการก็ได้  
          10.  ผู้บริหารโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  หมายถึง  บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีท าหน้าท่ีบริหาร
โครงการเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะใส่ช่ือ...........................สกุล......................ต าแหน่ง........................และ
วันท่ีเสนอโครงการ  
          การเขียนโครงการหรือโครงการสัมมนา การก าหนดหัวข้อในการเขียนอาจแตกต่างกันบ้างระหว่าง
หน่วยงาน ของรัฐก็แตกต่างกันเช่นเดียวกับภาคเอกชน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนโครงการจะต้องปรับให้เข้า
กับวัฒนธรรมขององค์การนัน้ ๆ  

 

 

 



ตัวอย่าง  แบบฟอร์มการเขียนโครงการในหน่วยงานของรัฐบาล  

1.  ช่ือโครงการ
.................................................................................................................................................. 
2.  งาน
................................................................................................................................................................  
3.  แผ่นงาน
.........................................................................................................................................................  
4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ
..................................................................................................................................... 
          4.1  ท่ีปรึกษาโครงการ
.............................................................................................................................. 
          4.2  ผู้อ านวยการโครงการ
........................................................................................................................  
                 เลขานุการโครงการ นาย, นาง, นางสาว
............................................................................................  
                 ผู้ช่วยเลขานุการโครงการ นาย, นาง, นางสาว
..................................................................................  
          4.3  หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
.........................................................................................................  
5.  ลักษณะโครงการ  
          5.1  เป็นโครงการ............................................(ต่อเนื่อง
ใหม่).................................................................  
          5.2  เป็นโครงการ............................................(ต่อเนื่อง
ใหม่).................................................................  
6.  หลักการและเหตุผล  
          ด้วย
........................................................................................................................................................  
7.  วัตถุประสงค์  
          7.1  เพื่อ
.................................................................................................................................................  
          7.2  เพื่อ
................................................................................................................................................  
          7.3  เพื่อ
................................................................................................................................................  
8.  เป้าหมาย  
          8.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
                 เป้าหมายของโครงการสามารถจะ



................................................................................................  
          8.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
                 การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการสามารถจะ
..................................................................................  
9.  ขั้นตอนและระยะเวลา  
          ขั้นตอนการด าเนินการ
...........................................................................................................................  

 

  

กิจกรรม  

เวลา    

งานคิดเป็นร้อยละ  
2542  2543  

ขั้นเตรียมการ  
ขั้นด าเนินการ  
ขั้นประเมินผล  

  

      

9.  ระยะเวลาด าเนินการ
..................................................................................................................................  
10.  สถานท่ีด าเนินการ
....................................................................................................................................  
11.  งบประมาณ งบประมาณหมวด.................................................................จ านวน............................
บาท  
       จ าแนกเป็น
................................................................................................................................................  
12.  การประเมินโครงการ  
          12.1..................................................................................................................................................
.  
          12.2..................................................................................................................................................  
          12.3..................................................................................................................................................
.  
13.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
          13.1  สามารถจะ
......................................................................................................................................  
          13.2  สามารถจะ
......................................................................................................................................  
 



14.  ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา
.........................................................................................................................  
15.  ผู้อนุมัติโครงการ
........................................................................................................................................  

  

                                                                   (.....................................)  
                                                                   ต าแหน่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สื่อการเรียนรู ้
 
 1. ต าราเรียน  วิชา การจัดประชุมสัมมนา    
 2. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประชุม (เรียบเรียง ศ.นพ.เกษม   วัฒนชัย) 
 3. ส่ือทางอินเตอร์เน็ต  (MS Power Point) 

แหล่งการเรียนรู ้
 ในสถานศึกษา 
           1. ห้องสมุด  
 นอกสถานศึกษา 
 1. ห้องสมุดชุมชน 
 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบูรณาการ / ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
 1. บูรณาการกับวิชาเทคนิคเลขานุการ 
 2. บูรณาการกับพิมพ์ดีดประยุกต์ 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล 
 1.  การเข้าเรียนของนักเรียน โดยการเช็คช่ือนักเรียน 
 2. การฝึกเขียนโครงการ 
 3. ทดสอบอัตนัย  จ านวน  5  ข้อ  จ านวน   10  คะแนน 
  
การประเมินผล 
 นักเรียนนักศึกษาได้คะแนนร้อยละ  60 ข้ึนไป  ถือว่าผ่านการประเมิน  โดยใช้แบบทดสอบ  
อัตนัย   5  ข้อ  จ านวน  10  คะแนน 
 
 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ / งานที่มอบหมาย 
1.   ฝึกเขียนโครงการ 

2.   ฝึกเขียนการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
 



เอกสารอ้างอิง 

  เอกสารอ้างอิง 
 เกษม   วัฒนชัย.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประชุม.  ส านักพิมพ์  พัฒนาศึกษา   
                                    พิมพ์ครั้งท่ี 1,  2551. 
 เกษกานดา  สุภาพจน์.   การจัดสัมมนา.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช      
                                      พิมพ์ครั้งท่ี 2,  2530. 
                   บุญมาก  พรหมพ้วย.  สัมมนา.  พิมพ์ครั้งท่ี  3, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จามจุรี 
                                      โปรดักซ์, 2544. 
 ศรัญยา   แสงล้ิมสุวรรณ.  เคล็บลับการประชุมสัมมนา.   วารสารเพื่อ 
                                      คุณภาพ  FOR QUALITY, ปีท่ี  2 ฉบับท่ี  7  พฤศจิกายน – มิถุนายน  
2538. 
 สุพิน   ลักษณ์นารากุล.  แปลและเรียบเรียง,  จัดสัมมนาอย่างมืออาชีพ.   กรงุเทพฯ :  
                                      ส านักพิมพ์ดอกหญ้า, 2545. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกหลังการสอน 

 
 

บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 
ใช้หลัก  วิธีการ  และเนื้อหาตามล าดับข้ันตอนในแผนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

และเพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดให้กับผู้เรียนได้ฝึกคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 
 ผลการเรียนของนักเรียน 

- ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาท่ีครูผู้สอนอธิบาย 
- ผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกหัดท้ายบทได้ถูกต้องและถูกวิธ ี
- ผู้เรียนสามารถตอบค าถามของครูผู้สอนได้ 
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการจัดการธุรกิจได้ 

 
 

 ผลการสอนของครู 
- ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- ได้ตรวจเครื่องแต่งกายผู้เรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ 
- มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกพิมพ์ท้ายบทและค าถามเสริมความรู้ จากครูผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังความคิดการบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และคุณลักษณะ 3 D 
 
 

เรื่อง   การจัดสถานที่สัมมนา 
 
 

 
 
 
                                                          
                            1.  มีหลักการในการจัดเลือกสถานท่ีประชุมสัมมนาตามความเหมาะสม 
                             และการลงทุนต้องคุ้มค่ากับองค์ประกอบความรู้ท่ีได้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
2.  จัดเตรียมสถานท่ีการประชุมสัมมนา 
    ตามรูปแบบการจัดประชุมสัมมนา                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         5.  รู้และเข้าใจการเตรียมเกี่ยวกับสถานท่ี 
         6.  อธิบายรูปแบบการจดห้องสัมมนา 
         7.  จัดเตรียมสถานท่ีและอ านวยความสะดวก 
   
 

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
1-4 1 8-11 7 

 
 
 

 

พอประมาณ 

 

คุณธรรม 

 

ภูมิคุ้มกัน 
 

มีเหตุผล 

 

ความรู้  + ทักษะ 

เรื่องท่ีสอน 

การจัดสถานที่
สัมมนา 

 

3. รู้และเข้าใจการเตรยีมเกี่ยวกับสถานที่ 
4. เข้าใจรูปแบบการจดห้องสัมมนา 
 
 

 

8.  มีความรับผิดชอบ 
9.  ความตรงต่อเวลา 
10. ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน  
11. มีวินัย สะอาด สุภาพ  
 
 

 



 

 

แผนการสอน/การเรียนรู้ที่  7 หน่วยที่    7 
ชื่อวิชา   ประชุมสัมมนา   สอนคร้ังที่    14 - 15 
ชื่อหน่วย    การจัดสถานที่สัมมนา เวลา    6      ชั่วโมง 

สาระส าคัญ 
     การจัดสถานท่ีสัมมนานับว่าเป็นส่วนท่ีส าคัญอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยให้  การาจัดสัมมนาเป็นไปด้วย
ความราบรื่น  มีบรรยากาศน่าสนใจ  เกิดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  และก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจในฐานะผู้จัดสัมมนา  และผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 ดังนั้น  ฝ่ายสถานท่ีควรต้องศึกษา  และหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี  โดยประสานกับประธาน
เลขานุการ  งานทะเบียน  สวัสดิการ  และฝ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังนี้  เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

สมรรถนะประจ าหน่วย  
         จัดเตรียมสถานท่ีการประชุมสัมมนาตามรูปแบบการจัดประชุมสัมมนา 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ท่ัวไป 
           1.   เพื่อให้ความรู้การเตรียมเกี่ยวกับสถานท่ี 
                  2.  เพื่อให้ความรู้รูปแบบการจัดห้องประชุมสัมมนา 
                  3.  เพื่อให้ความรู้การจัดห้องรับประทานอาหาร 

                       จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
           ด้านความรู้ 
                       1.  รู้และเข้าใจการเตรียมเกี่ยวกับสถานท่ี 
                       2.  อธิบายรูปแบบการจดห้องสัมมนา 
                ด้านทักษะ 
                      3.  จัดเตรียมสถานท่ีและอ านวยความสะดวก 
               ด้านคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการ 3D 
                     4.  มีหลักการในการจัดเลือกสถานท่ีประชุมสัมมนาตามความเหมาะสม 
                    6.  การลงทุนต้องคุ้มค่ากับองค์ประกอบความรู้ท่ีได้รับ 
 
 
สาระการเรยีนรู ้
      1.  การเตรียมเกี่ยวกับสถานท่ี 
              2.  รูปแบบการจัดห้องประชุมสัมมนา 
              3.  การจัดห้องรับประทานอาหาร 
 
 



กิจกรรมการเรียนรู ้

 สัปดาห์ที่    14   ชั่วโมงที่   40 - 42  เร่ือง  การจัดสถานที่สัมมนา 
   1. นักเรียน  ทักทายคุณครู (ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่)   
 2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบเรียน 
                  3.  ส ารองการจัดสถานท่ี 
                  4.  ฝึกทักษะในการจัดอาหารว่าง 
  
 

 สัปดาห์ที่   15  ชั่วโมงที่  43 – 45  เร่ือง  การจัดสถานที่สัมมนา 
                  1. นักเรียน  ทักทายคุณครู (ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่)   
                   2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบเรียน 
              3. จัดรูปแบบห้องประชุมเหมาะกับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
              4. มีทักษะการจัดห้องประชุม 
                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เนื้อหาสาระ 
 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานท่ีควรต้องศึกษา  และหาข้อมูล โดยประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ 
ในการด าเนินงาน เพื่อจัดเตรียมสถานท่ีให้เหมาะสม และถูกต้องตามรูปแบบ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังหมด  ต้องทราบจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา  เพื่อประมาณท่ีนั่งได้ถูกต้อง
กับจ านวน  จะจัดเตรียมห้องขนาดใหญ่  กลาง  เล็ก  จะท าให้มีประสิทธิภาพในการจัดสัมมนาครั้งนี้  เช่น  
จ านวนคนน้อย  แต่จัดห้องประชุมใหญ่  ท าให้ประสบปัญหา  เรื่องเสียง  และความไม่เหมาะสม 

2. จ านวนและขนาดของห้องท่ีใช้สัมมนา   
3. สถานท่ีต้ังของห้องสัมมนาหรือห้องประชุม  เป็นเรื่องส าคัญ  ควรมีการวางแผนให้ดีว่าจะใช้สถานท่ี

ใด ควรเป็นแหล่งท่ีเดินทางไปถึงด้วยความสะดวกหรืออาจกล่าวได้ว่า  การคมนาคมสะดวกนั่นเอง  และยิ่ง
เป็นสถานท่ีท่ีรู้จัก  มีความคล่องตัวในการเดินทาง 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างห้องสัมมนาใหญ่ ห้องสัมมนากลุ่มย่อย  - ห้องรับรอง- ห้องน้ า 
ท าการส ารวจสภาพทางเดินของห้องดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งโดยปกติควรจะได้อยู่ใกล้กันและสัมพันธ์กันเพื่อ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทางติดต่อกันได้อย่างสะดวก  รวมทั้ง   
ตัวอย่าง  ผังห้องประชุม 
  

 

ห้องประชุม 
ขนาดเล็ก 

 

 

 
 
 
                    ห้องประชุมใหญ่ 

 

 
            ห้องประชุมขนาด
กลาง 
 

ห้องประชุม 
ขนาดเล็ก 

 

 

            ห้องประชุมขนาด
กลาง 

 

5. ลักษณะของห้องสัมมนาควรเป็นเอกเทศ  มิใช่เป็นห้อง  ท่ีผ่านทางเดินไปมาตลอดเวลาเพราะจะท า
ให้เป็นที่รบกวนสมาธิของผู้ร่วมสัมมนา 

6. เป็นห้องท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก  มีอุณหภูมิท่ีเย็นสบายพอดี  มีแสงสว่างเพียงพอ 
7. เครื่องอ านวยความสะดวกภายในห้องสัมมนาแต่ละห้อง 
8. จัดท าแผนท่ีเดินทางมาห้องสัมมนา 
9. จัดท าผังห้องสัมมนาต่าง ๆ หรือเครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์ 
10. เตรียมเขียนป้ายช่ือวิทยากร  ช่ือประธาน  และป้ายช่ือในส่วนต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นไว้ให้ 
11. วางแผนออกแบบเวทีสัมมนาไว้ล่วงหน้า 
 

การเตรียมเกี่ยวกับสถานที่ 
1. ติดต่อขออนุญาตใช้สถานท่ี  ถึงแม้ห้องสัมมนา  หรือ  ห้องประชุมจะเป็นสถานท่ีของหน่วยงานก็
ตาม  แต่โดยหลักของการท างานแล้ว  ในหน่วยงานเกือบทุกแห่งจะมีผู้ดูแล  และจัดโปรแกรมการใช้
ห้องต่าง ๆ หน่วยงานบางแห่ง  จะเรียกต าแหน่งผู้ดูแลเหล่านี้ว่า  ฝ่ายอาคารสถานท่ี 



2. ส ารวจอุปกรณ์   ส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องประชุมให้พร้อม  โดยการสอบถามจากคณะกรรม
ด าเนินงาน 
3. ดูแลในเรื่องความสะอาดของห้องสัมมนา 
4. เตรียมการและตรวจสอบความเรียบร้อยล่วงหน้า อย่างน้อย  1  วัน 

รูปแบบการจัดห้องสัมมนา 
             มีหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับความนิยม  หรือค านึงถึงความสะดวกสบายเป็นหลัก ส่ิงส าคัญท่ีควร
ค านึงถึงในการจัดห้องสัมมนา  คือ  ประธานหรือวิทยากร  สามารถมองเห็นทุก ๆ คน ในห้องสัมมนา  
ช่องทางเดินต้องสะดวก คล่องตัว  สามารถติดต่อกันได้คล่อง บรรยากาศดี เย็นสบาย  สะอาด  และ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  และเครื่องอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ มีพร้อม  รูปแบบของการจัดห้องสัมมนา มี
ดังนี ้

การจัดห้องขนาดใหญ่ 
1.   การจัดห้องสัมมนา  แบบท่ีนั่งในโรงภาพยนตร์ 
2.   แบบท่ีนั่งในห้องเรียน 

การจัดห้องขนาดเล็ก 
1.   แบบท่ีนั่งรูปตัวยู  หรือตัววี 
2.   แบบท่ีนั่งรูปตัวที 
3.   แบบท่ีนั่งรูปตัวโอ 
4.   แบบท่ีนั่งรูปตัวแอล 
5.   แบบโต๊ะกลมและส่ีเหล่ียม 
6.   แบบนั่งกระจายกลุ่ม 
7.   แบบอ านวยการ 

การจัดห้องขนาดกลาง  จัดขนาดพอดีกับสมาชิก  จะช่วยให้สามารถปรับสภาพห้องได้ตามความต้องการ 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. ต าราเรียน  วิชา การจัดประชุมสัมมนา   
 2. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประชุม 
 3. ส่ือทางอินเตอร์เน็ต  (MS Power Point) 

แหล่งการเรียนรู ้
 ในสถานศึกษา 
 1. ห้องสมุด 
 
 นอกสถานศึกษา 
 1. ห้องสมุดชุมชน 
 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 



การบูรณาการ / ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
 1. บูรณาการกับวิชาเทคนิคเลขานุการ 
 2. บูรณาการกับพิมพ์ดีดประยุกต์ 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล 
 1.  การเข้าเรียนของนักเรียน โดยการเช็คช่ือนักเรียน 
 2. การอภิปรายในช้ันเรียน 
 3. ทดสอบอัตนัย  จ านวน  5  ข้อ  จ านวน   10  คะแนน 
  
การประเมินผล 
 นักเรียนนักศึกษาได้คะแนนร้อยละ  60 ข้ึนไป  ถือว่าผ่านการประเมิน  โดยใช้แบบทดสอบ  
อัตนัย   5  ข้อ  จ านวน  10  คะแนน 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ / งานที่มอบหมาย 
1.   จัดหารูปแบบการจัดห้องสัมมนาเพิ่มเติม 
2.   ฝึกจัดห้องประชุม 
 
เอกสารอ้างอิง 

  เอกสารอ้างอิง 
 เกษม   วัฒนชัย.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประชุม.  ส านักพิมพ์  พัฒนาศึกษา   
                                    พิมพ์ครั้งท่ี 1,  2551. 
 เกษกานดา  สุภาพจน์.   การจัดสัมมนา.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช      
                                      พิมพ์ครั้งท่ี 2,  2530. 
                   บุญมาก  พรหมพ้วย.  สัมมนา.  พิมพ์ครั้งท่ี  3, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จามจุรี 
                                      โปรดักซ์, 2544. 
 ศรัญยา   แสงล้ิมสุวรรณ.  เคล็บลับการประชุมสัมมนา.   วารสารเพื่อ 
                                      คุณภาพ  FOR QUALITY, ปีท่ี  2 ฉบับท่ี  7  พฤศจิกายน – มิถุนายน  
2538. 
 สุพิน   ลักษณ์นารากุล.  แปลและเรียบเรียง,  จัดสัมมนาอย่างมืออาชีพ.   กรงุเทพฯ :  
                                      ส านักพิมพ์ดอกหญ้า, 2545. 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 
 

บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 
ใช้หลัก  วิธีการ  และเนื้อหาตามล าดับข้ันตอนในแผนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

และเพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดให้กับผู้เรียนได้ฝึกคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 
 ผลการเรียนของนักเรียน 

- ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาท่ีครูผู้สอนอธิบาย 
- ผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกหัดท้ายบทได้ถูกต้องและถูกวิธ ี
- ผู้เรียนสามารถตอบค าถามของครูผู้สอนได้ 
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการจัดการธุรกิจได้ 

 
 

 ผลการสอนของครู 
- ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- ได้ตรวจเครื่องแต่งกายผู้เรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ 
- มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกพิมพ์ท้ายบทและค าถามเสริมความรู้ จากครูผู้สอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังความคิดการบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และคุณลักษณะ 3 D 

เรื่อง    การด าเนินการจดัประชุมสัมมนา 

 
 
 
 
 
                    
    1.  การด าเนินการระยะเตรียมงาน ระยะด าเนินงานและหลักการจัดประชุมสัมมนา 
 
 
 
 

 
 
 
2.  สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาในการเข้าร่วม 
     ประชุมสัมมนา 
3.  สามารถเพิ่มพูนความรู้ไปใช้ในการท างาน                                   
 
 
 
          
 6.  รู้และเข้าใจขั้นตอนการจัดสัมมนาส าหรับ 
     หน่วยงานหรือองค์กรธรุกิจ                                                          
7.  อธิบายการด าเนินการระยะเตรียมงาน  
     ระยะด าเนินงานและหลักการจัดประชุมสัมมนา 
 8.  จัดประชุมสัมมนาได้อย่างถูกต้อง 
 9. สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาในการเข้าร่วม 
     ประชุมสัมมนา 
 10.  สามารถเพิ่มพูนความรู้ไปใช้ในการท างาน  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
1-6 2 11-14 10 

 

พอประมาณ 

 

คุณธรรมจรยิธรรม 

 

ภูมิคุ้มกัน 
 

มีเหตุผล 

 

ความรู้  + ทักษะ 

เรื่องท่ีสอน 

ความรู้ทั่วไป
เก่ียวกับการจัด
ประชุมสัมมนา 

4.   ด าเนินการระยะเตรียมงาน ระยะ
ด าเนินงาน     
      และหลักการจัดประชุมสัมมนา 
5.  สามารถเพ่ิมพูนความรู้ไปใช้ในการท างาน 
 

11.  มีความรับผดิชอบ 
12.  ความตรงต่อเวลา 
13. ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน  
14. มีวินัย สะอาด สุภาพ  
 
 

 



สาระส าคัญ 
 โดยปกติในองค์กรต่าง ๆ จะมีหน่วยงานส่วนหนึ่งท่ีต้ังขึ้นมาเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
ทรัพยากรในองค์กร  บางแห่งจะใช้ช่ือหน่วยงานว่าฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสุดแต่ว่า
จะใช้ช่ือแบบใด  ในหน่วยงานนี่จะมีทีมงานหรือคณะกรรมการ  ซึ่งจะท าหน้าท่ี  วิเคราะห์หรือวิจัยงานใน
องค์กร  และจะน าเสนองานท่ีได้ท าการวิเคราะห์หรือวิจัย  วิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยให้เกิดความร่วมมือร่วมแรง  
ร่วมใจ  ได้เห็นความส าคัญของการเรียนรู้โดยลักษณะวิธีนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนยัง
เป็นการฝึกผู้เรียนให้มีทักษะในการคิด 

สมรรถนะประจ าหน่วย  
  1.  จัดการประชุมสัมมนาตามรูปแบบการจัดประชุมสัมมนา 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ท่ัวไป 
                        1.  เพื่อให้รู้ขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนาส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                       1.  รู้และเข้าใจขั้นตอนการจัดสัมมนาส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจ 
                       2.  อธิบายการด าเนินการระยะเตรียมงาน ระยะด าเนินงานและหลักการจัด
ประชุมสัมมนา 
                       3.  จัดประชุมสัมมนาได้อย่างถูกต้อง 
                       4. สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
                       5.  สามารถเพิ่มพูนความรู้ไปใช้ในการท างาน 
                    
สาระการเรยีนรู ้

1. รู้ขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนาส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจ 

กิจกรรมการเรียนรู ้

 สัปดาห์ที่    16    ชั่วโมงที่   46 - 48  เร่ือง   การด าเนินการจัดประชุมสัมมนา  
   1. นักเรียน  ทักทายคุณครู (ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่)   
 2. แจ้งวัตถุประสงค์ในคาบเรียน 
 3. เตรียมงานก่อนสัมมนา 

 

แผนการสอน/การเรียนรู้ที่    1 หน่วยที่      8 
ชื่อวิชา การจัดประชุมสัมมนา  สอนคร้ังที่    16 

ชือ่หน่วย การด าเนินการจัดประชุมสัมมนา 
เวลา  3     ชั่วโมง 



 4.  เตรียมงานขณะสัมมนา 
 5.  เตรียมงานหลังสัมมนา 
 
เนื้อสาระ 
ขั้นตอนการจัดสัมมนาส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจ 

1. การสังเกต 
2. การส ารวจ 
3. แบบสอบถาม 
4. การสัมภาษณ์ 
5. ศึกษาจากเอกสาร 
ลักษณะการด าเนินงาน   3  ลักษณะ 
1. ระยะเตรียมงาน 
2. ระยะด าเนินงานจัดสัมมนา 
3. ระยะหลังการจัดสัมมนา 

ระยะเตรียมงาน 
 การวางแผนและเตรียมการในด้านต่าง ๆ  เพื่อให้มีความพร้อมก่อนท่ีจะด าเนินการจัดสัมมนา
ทางวิชาการ  ในระยะการเตรียมงานนี้แบ่งการท างานออกเป็น  2  ระยะ  การเตรียมงานระยะแรก  การ
เตรียมงานระยะท่ีสอง 
การเตรียมงานระยะแรก 
 เลือกหรือแต่งต้ังผู้ด าเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการ  ก าหนดวัตถุประสงค์  เลือกหัวข้อ จัด
ประเด็นของปัญหา  ตกลงวิธีการสัมมนา  ก าหนดวิทยากร  ก าหนดสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก  
ก าหนดวัน  เวลา  และตารางการสัมมนา  ก าหนดงบประมาณท่ีใช้ในการสัมมนา  ก าหนดกิจกรรมเสริมใน
การสัมมนา  ก าหนดวิธีการประเมินผลการสัมมนา  วางแผนการประชาสัมพันธ์  จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
และ จัดท าโครงการสัมมนา  เพื่อเสนอฝ่ายบริหารอนุมัติ 
 การเตรียมงานระยะที่สอง 
 เมื่อโครงการสัมมนาได้รับการอนุมัติแล้วก็หมายถึงว่าจะต้องเริ่มท างานในวันท่ีต้องเตรียมไว้  
งานบางอย่างก็ต้องจัดท าไว้ให้เสร็จ  เพื่อว่าเมื่อถึงวัน เวลา ท่ีจัดสัมมนาจริง  ๆ ก็จะสามารถน าส่ิงเตรียมไว้
แล้วมาใช้งานได้ 
 ประชุมวางแผนร่วมกับทุกฝ่าย 
 เตรียมระเบียบวาระการประชุม พิมพ์แจกและจดบันทึกการประชุมทุกวาระ 
 ออกหนังสือเชิญวิทยากร  และสมาชิกผู้มีเกียรติเข้าร่วมสัมมนา 
 ติดต่อวิทยากร 
 รวบรวมรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 จัดพิมพ์ เข้าเล่ม  เอกสารประกอบการสัมมนา 
 พิมพ์แบบประเมินผลการสัมมนา 
 ติดต่อสถานท่ีประชุมสัมมนา 
 ท าการประชาสัมพันธ์งานสัมมนา 
 จัดท าโปสเตอร์เกี่ยวกับการจัดงานส่งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  รวมทั้งติดต้ังในหน่วยงาน 



                        และบริเวณงาน 
                       จัดเตรียมค่าใช้จ่าย  ตามท่ีฝ่ายต่าง ๆ ได้วางแผนค่าใช้จ่ายเสนอมา 
 
ระยะด าเนินการ    
 คณะกรรมการด าเนินการสัมมนาควรจะด้ าการส ารวจ  ตรวจสอบ ความเรียบร้อย  ของ
สถานท่ี ห้องประชุม วัสดุ  อุปกรณ์ 
 ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องประชุม 
 คอยต้อนรับวิทยากร  ผู้ด าเนินรายการ  และแขกผู้มีเกียรติ 
 ตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์ 
 รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 แจกแบบประเมินผลให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาและรวบรวมเก็บแบบประเมินผล 
 มอบของท่ีระลึกและค่าตอบแทนแก่วิทยากร 
 ดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดงาน 
 
 
สื่อการเรียนรู ้
 1. ต าราเรียน  วิชา การจัดประชุมสัมมนา   
 2. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประชุม (เรียบเรียง ศ.นพ.เกษม   วัฒนชัย) 
 3. ส่ือทางอินเตอร์เน็ต  (MS Power Point) 

แหล่งการเรียนรู ้
 ในสถานศึกษา 
 1. ห้องสมุด  
 
 นอกสถานศึกษา 
 1. ห้องสมุดชุมชน 
 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบูรณาการ / ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
 1. บูรณาการกับวิชาเทคนิคเลขานุการ 
 2. บูรณาการกับพิมพ์ดีดประยุกต์ 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล 
 1.  การเข้าเรียนของนักเรียน โดยการเช็คช่ือนักเรียน 
 2. การอภิปรายในช้ันเรียน   
 3. ทดสอบอัตนัย  จ านวน  5  ข้อ  จ านวน   10  คะแนน 
  



การประเมินผล 
 นักเรียนนักศึกษาได้คะแนนร้อยละ  60 ข้ึนไป  ถือว่าผ่านการประเมิน  โดยใช้แบบทดสอบ  
อัตนัย   5  ข้อ  จ านวน  10  คะแนน 
 
 
 
  

เอกสารอ้างอิง 
 เกษม   วัฒนชัย.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประชุม.  ส านักพิมพ์  พัฒนาศึกษา   
                                    พิมพ์ครั้งท่ี 1,  2551. 
 เกษกานดา  สุภาพจน์.   การจัดสัมมนา.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช      
                                      พิมพ์ครั้งท่ี 2,  2530. 
                   บุญมาก  พรหมพ้วย.  สัมมนา.  พิมพ์ครั้งท่ี  3, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จามจุรี 
                                      โปรดักซ์, 2544. 
 ศรัญยา   แสงล้ิมสุวรรณ.  เคล็บลับการประชุมสัมมนา.   วารสารเพื่อ 
                                      คุณภาพ  FOR QUALITY, ปีท่ี  2 ฉบับท่ี  7  พฤศจิกายน – มิถุนายน  
2538. 
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บันทึกหลังการสอน 
 

บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 
ใช้หลัก  วิธีการ  และเนื้อหาตามล าดับข้ันตอนในแผนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

และเพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดให้กับผู้เรียนได้ฝึกคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 
 ผลการเรียนของนักเรียน 

- ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาท่ีครูผู้สอนอธิบาย 
- ผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกหัดท้ายบทได้ถูกต้องและถูกวิธ ี
- ผู้เรียนสามารถตอบค าถามของครูผู้สอนได้ 
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการจัดการธุรกิจได้ 

 
 

 ผลการสอนของครู 
- ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- ได้ตรวจเครื่องแต่งกายผู้เรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ 
- มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกพิมพ์ท้ายบทและค าถามเสริมความรู้ จากครูผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนผังความคิดการบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และคุณลักษณะ 3 D 
 

เรื่อง    การประเมินผลโครงการสัมมนา 

 
 
 
 
 
                                                          
                 1.  จัดท าโครงการสัมมนา มีความรัดกุม มีความเหมาะสม  คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียไป 
 
 
 
 
ฃ 
 
2.  สามารถประเมินผลวัดผลใน 
     การด าเนินโครงการได้ 
 
 
 

         4.  รู้และเข้าใจประโยชน์ของการประเมินผล 
         5.  เข้าใจประเภทของการประเมินผล 
        6.  สามารถประเมินผลวัดผลในการด าเนิน 
             โครงการได้ 

  
 
                                                                                                            

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
1-5 2 3 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พอประมาณ 

 

คุณธรรมจรยิธรรม 

 

ภูมิคุ้มกัน 

 

มีเหตุผล 

 

ความรู้  + ทักษะ 

เรื่องท่ีสอน 

การประเมินผล
โครงการสัมมนา 

 3. เข้าใจประเภทของการประเมินผล 

7.  มีความรับผิดชอบ 
8.  ความตรงต่อเวลา 
9. ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน  
10. มีวินัย สะอาด สุภาพ  
 
 

 



 

แผนการสอน/การเรียนรู้ที่    1 หน่วยที่      9 
ชื่อวิชา การจัดประชุมสัมมนา  สอนคร้ังที่    17 - 18 
ชื่อหน่วย การประเมินผลโครงการประชุมสัมมนา เวลา      6    ช่ัวโมง 

สาระส าคัญ 
 การประเมินผลโครงการสัมมนา  เป็นกระบวนการท่ีนิยมน ามาใช้กันอย่างแพร่เหลายท้ังใน
องค์กรของรัฐและเอกชน  ท้ังนี้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโครงการสัมมนา  ว่าได้ผลประการใดบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่  มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร  เพื่อจะได้น ามาเป็นข้อแก้ไขปรับปรุง  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการสัมมนาในคราวต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น 
 การประเมินผลโครงการสัมมนา  หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบ  อันท าให้กิจกรรมท่ีวางไว้
ในโครงการสัมมนา  ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่  เพียงใด  เพื่อตัดสินใจว่าดีหรือไม่  มี
ปัญหาหรืออุปสรรคใด และควรจะได้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด  เพื่อใช้ผลประเมินโครงการสัมมนา  ช่วยให้
การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สมรรถนะประจ าหน่วย  
             ตรวจกระบวนการประเมินผลโครงการประชุมสัมมนาตามล าดับข้ันตอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 จุดประสงค์ท่ัวไป 
                           1.  เพื่อให้ความรู้ ประโยชน์ของการประเมินผลโครงการประชุมสัมมนา 
                           2.  เพื่อให้ความรู้ ประเภทของการประเมินผลโครงการประชุมสัมมนา 
                           3.  รู้ – เข้าใจ  ขั้นตอนของการประเมินผลโครงการประชุมสัมมนา 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                 1.  รู้และเข้าใจประโยชน์ของการประเมินผล 
                        2.  เข้าใจประเภทของการประเมินผล 
                        3.  สามารถประเมินผลวัดผลในการด าเนินโครงการได้ 
                4.  จัดท าโครงการสัมมนา มีความรัดกุม มีความเหมาะสม  คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียไป               
 
สาระการเรยีนรู ้
              9.1  ประโยชน์ของการประเมินผลโครงการประชุมสัมมนา 
             9.2  ประเภทของการประเมินผลโครงการประชุมสัมมนา 
             9.3  ขั้นตอนของการประเมินผลโครงการประชุมสัมมนา 
                   9.3.1  ศึกษาโครงการสัมมนา  เอกสารและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการสัมมนา 
                   9.3.2  ก าหนดวัตถุประสงค์ 
                   9.3.3  วิธีการประเมินผล 
                   9.3.4  ก าหนดแหล่งข้อมูล 
                   9.3.5  การสร้างเครื่องมือ 



                   9.3.6  การเก็บรวบข้อมูลและเวลาท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล 
                   9.3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
                   9.3.8  การแปลผล 
                   9.3.9  การเขียนรายงาน 

กิจกรรมการเรียนรู ้

 สัปดาห์ที่    17    ชั่วโมงที่   50 - 52  เร่ือง   การประเมินผลโครงการประชุมสัมมนา 
   1. นักเรียน  ทักทายคุณครู (ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่)   
 2. แจ้งจุดประสงค์รายวิชา 
 3. ทบทวนเนื้อหา 
 4. นักเรียนจัดกลุ่มตามจ านวนนักเรียน 

         สัปดาห์ที่   18  ชั่วโมงที่   53 – 54   เรื่อง  การประเมินผลโครงการประชุมสัมมนา 
             1. นักเรียน  ทักทายคุณครู (ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่)   
              2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบเรียน 
 3.  อภิปรายการจัดประชุมสัมมนา 
 4. นักเรียนท าแบบฝึกหัด  
  
 
เนื้อหาสาระ 

 การประเมินผลโครงการสัมมนา  หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบ อันท าให้กิจกรรมท่ีวางไว้ใน
โครงการสัมมนา  ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่  เพียงใด  เพื่อตัดสินใจว่าดีหรือไม่ มีปัญหา
หรืออุปสรรคใด  และควรจะได้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด  เพื่อใช้ผลประเมินโครงการสัมมนา  ช่วยให้การ
บริหารโครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ประโยชน์ของการประเมินผลโครงการสัมมนา 

1. ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการตัดสินใน  เพื่อพัฒนาในด้าน 
   -  การปฏิบัติงาน 
   -  บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
   -   วัสดุ  อุปกรณ์ 
2.   ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพอันส่งผลถึงความคุ้มค่าของโครงการสัมมนา  
3.   ข้อมูลท่ีได้จากากรสัมมนา สามารถน ามาพัฒนาแนวคิดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถ 
      น าไปปฏิบัติในชีวิตการท างานและส่วนตนได้เป็นอย่างดี 
 
 
 



ประเภทของการประเมินผลโครงการสัมมนา 
1.  ตามล าดับเวลาของการบริหารโครงการ แบ่งการประเมินออกเป็น  3  ระยะ 
         1.1  การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ  การประเมินผลนี้อยู่ในระยะการวางแผนโครงการอาจท า  
       ได้  2 ลักษณะ คือ 
       -    การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  เพื่อหาค าตอบในรายละเอียดของโครงการว่า  มี    
            ความเป็นไปได้แค่ไหนท่ีจะริเริ่มท าโครงการนี้  ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับหัวข้อท่ีจะจัดสัมมนา   
             มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด  คุ้มค่ากับการท่ีจะจัดหรือไม่  ท้ังในด้านปริมาณและ 
             คุณภาพและในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ  บุคคล  วัสดุ  อุปกรณ์  งบประมาณ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   
             วิทยากร  ระยะเวลาผู้เข้ารับการสัมมนา  อาคาร  สถานท่ี  ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
             ตลอดจน การบริหารงาน 
         -    การวิเคราะห์โครงการ  เป็นการประเมินผลเพื่อหาค าตอบว่า  โครงการนี้  มีความ 
              เหมาะสมหรือมีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด ควรปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด  หากไม่มีก็   
              อาจน าเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการต่อไปได้ 

1.2   การประเมินผลโครงการขณะก าลังด าเนินงาน 
เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานขณะท่ีก าลังด าเนินงานว่า  เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่  มีปัญหาหรือ
อุปสรรคในการด าเนินงานแต่ละช่วงอย่างไรหรือไม่  จะแก้ไขอย่างไรเป็นการประเมินผลเพื่อปรับปรุง
โครงการเป็นระยะ ๆ  เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาการด าเนินงานของโครงการ  อันเป็นการให้โครงการบรรลุ
เป้าหมาย 
            1.3   การประเมินผลโครงการหลังการด าเนินงาน 
       เมื่อโครงการได้ส้ินสุดลงแล้ว  โดยรวมสรุปช้ีให้เห็นว่าโครงการนี้  ได้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้
มากน้อยเพียงใด  ท้ังยังติดตามผลว่า  หลังจากท่ีได้รับการสัมมนาของโครงการ  อันเป็นการให้โครงการ
บรรลุเป้าหมาย 
2.  แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการ  หรือยึดตามความต้องการในการประเมินผลเป็น
หลักมี  2  ประการ 
           2.1   การประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ  เป็นการประเมินผลระหว่างปฏิบัติโครงการ   
มุ่งตรวจ  ควบคุม  ก ากับ  ดูแลการด าเนินการตลอดจนศึกษาความก้าวหน้า  ปัญหา   
อุปสรรคต่าง ๆ  ในระหว่างปฏิบัติโครงการ  เพื่อแก้ปัญหาและให้โครงการด าเนินไปด้วย 
ความราบรื่น  ตามเป้าหมาย 
          2.2   การประเมินผลสรุป  เป็นการประเมินผลเมื่อส้ินสุดการด าเนินโครงการแล้ว  เพื่อตรวจสอบ  
       ว่าโครงการท่ีด าเนินการนั้น  ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์แบะเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
       หรือไม่  และยังสามารถประเมินผลไปถึงผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการนั้นด้วย 
ขั้นตอนของการประเมินผลโครงการสัมมนา 
1.  ศึกษาโครงการสัมมนา  เอกสาร  และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการสัมมนา 

1.1 ความเป็นมา  ตลอดจนหลักการและเหตุผลของโครงการ 
1.2 ลักษณะของโครงการ  เป็นโครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  หรือเป็นโครงการพิเศษ 
1.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
1.4 รูปแบบการบริหารโครงการ  เป็นอย่างไร  ผู้บริหารโครงการ มีใครบ้าง  มีบุคลากรและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการหรือไม ่



1.5 ทรัพยากรของโครงการ  มีอะไรบ้าง ใครหรือหน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงิน 
1.6 กิจกรรมและขั้นตอนในการด าเนินโครงการ 
1.7 โครงการเริ่มต้นและส้ินสุดเมื่อใด 
1.8 มีการก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินผลส าเร็จของโครงการ  หรือไม่  ถ้ามีเกณฑ์เหล่านั้นคืออะไร 

2.  ก าหนดวัตถุประสงค์  เพื่อมุ่งให้ได้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้  อันสามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

2.1  โครงการสัมมนา  มีความก้าวหน้าตามแผนท่ีวางไวหรือไม่  มีปัญหาและอุปสรรคในการ 
        ด าเนินงานหรือไม่  และมีแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคดังกล่าวอย่างไร 
2.2  เมื่อด าเนินโครงการเสร็จส้ิน  โครงการประสบความส าเร็จหรือไม่  มากน้อยเพียงใด  ควร 
           ด าเนินต่อไปหรือไม ่

3. วิธีการประเมินผล  เลือกวิธีการประเมินผล ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผล 

3.1 การเรียนรู้   
3.2 ปฏิกิริยา 
3.3 พฤติกรรม 
3.4 ผลลัพธ์ 

4.  ก าหนดแหล่งข้อมูล   
4.1 แหล่งข้อมูลเอกสาร 
4.2 แหล่งข้อมูลสนาม 

5.  การสร้างเครื่องมือ 
5.1 ศึกษาเอกสารต่าง  ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา 
5.2 ศึกษาเอกสาร  ต ารา  ผลงานวิจัย   
5.3 การเสนอรูปแบบและเกณฑ์ของการประเมินโครงการสัมมนา 
5.4 การสร้างเครื่องมือ น าข้อมูลเพื่อสร้างเครื่องมือในการประเมินโครงการ 

-   การวิเคราะห์เอกสาร 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสัมภาษณ์ 
-  การสังเกต 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ 
1.   การวิเคราะห์เอกสารประกอบการสัมมนา 

  1.1  วิเคราะห์ความชัดเจนด้านภาษาและความเข้าใจง่าย    ของเอกสารประกอบการสัมมนา 
  1.2  วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาสาระของเอกสารประกอบการสัมมนากับ  
         วัตถุประสงค์ของโครงการสัมมนา 

2.  การสร้างแบบสอบถาม   ขั้นตอนการสร้าง  8  ขั้นตอน 
2.1 ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา 
2.2 ศึกษาเอกสารต ารา  ผลงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการสัมมนา 
2.3 เสนอรูปแบบและเกณฑ์ของการประเมินโครงการสัมมนา 
2.4 สร้างเครื่องมือ 



2.5 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
2.6 ปรับปรุงแก้ไข 
2.7 น าไปใช้จริง 

3.  การสร้างแบบสัมภาษณ์  แบ่งออกเป็น  2 แบบ 
3.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
3.2 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 

4.  การสังเกต 
4.1  แบบส่วนร่วม 
4.2  แบบไม่มีส่วนร่วม 

 5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      5.1  ก่อนการสัมมนา 
      5.2  ระหว่างการสัมมนา 
      5.3  หลังการสัมมนา 
 6.  การวิเคราะห์ข้อมูล  วิธีการทางสถิติ  เช่น  ค่าสถิติพื้นฐาน  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 7.  การแปลผล  เป็นการน าผลของการวิเคราะห์ข้อมูลไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
 8.   การเขียนรายงาน  น ามาเขียนรายงานสรุปการประเมินผลโครงการสัมมนาเรียบเรียงและ
จัดล าดับให้เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย  มีความชัดเจน  กะทัดรัด  และมีสาระตรงตามข้อมูลท่ีได้มา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สื่อการเรียนรู ้
 1. ต าราเรียน  วิชา การจัดประชุมสัมมนา   
 2. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการประชุม (เรียบเรียง ศ.นพ.เกษม   วัฒนชัย) 
 3. ส่ือทางอินเตอร์เน็ต  (MS Power Point) 

แหล่งการเรียนรู ้
 ในสถานศึกษา 
 1. ห้องสมุด 
  
 นอกสถานศึกษา 
 1. ห้องสมุดชุมชน 
 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบูรณาการ / ความสัมพันธ์กับวิชาอ่ืน 
 1. บูรณาการกับวิชาเทคนิคเลขานุการ 
 2. บูรณาการกับพิมพ์ดีดประยุกต์ 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล 
 1.  การเข้าเรียนของนักเรียน โดยการเช็คช่ือนักเรียน 
 2. การอภิปรายในช้ันเรียน 
 3. ทดสอบอัตนัย  จ านวน  5  ข้อ  จ านวน   10  คะแนน 
  
การประเมินผล 
 นักเรียนนักศึกษาได้คะแนนร้อยละ  60 ข้ึนไป  ถือว่าผ่านการประเมิน  โดยใช้แบบทดสอบ  
อัตนัย   5  ข้อ  จ านวน  10  คะแนน 
 
กิจกรรมเสนอแนะ / งานที่มอบหมาย 
 ให้นักเรียนฝึกเขียนรายงานการประเมินผลโครงการ  
 
 
 
 
 
  



เอกสารอ้างอิง 
 เกษม   วัฒนชัย.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประชุม.  ส านักพิมพ์  พัฒนาศึกษา   
                                    พิมพ์ครั้งท่ี 1,  2551. 
 เกษกานดา  สุภาพจน์.   การจัดสัมมนา.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช      
                                      พิมพ์ครั้งท่ี 2,  2530. 
                   บุญมาก  พรหมพ้วย.  สัมมนา.  พิมพ์ครั้งท่ี  3, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จามจุรี 
                                      โปรดักซ์, 2544. 
 ศรัญยา   แสงล้ิมสุวรรณ.  เคล็บลับการประชุมสัมมนา.   วารสารเพื่อ 
                                      คุณภาพ  FOR QUALITY, ปีท่ี  2 ฉบับท่ี  7  พฤศจิกายน – มิถุนายน  
2538. 
 สุพิน   ลักษณ์นารากุล.  แปลและเรียบเรียง,  จัดสัมมนาอย่างมืออาชีพ.   กรงุเทพฯ :  
                                      ส านักพิมพ์ดอกหญ้า, 2545. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลังการสอน 
 

บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการสอน 
ใช้หลัก  วิธีการ  และเนื้อหาตามล าดับข้ันตอนในแผนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

และเพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดให้กับผู้เรียนได้ฝึกคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 
 ผลการเรียนของนักเรียน 

- ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาท่ีครูผู้สอนอธิบาย 
- ผู้เรียนสามารถท าแบบฝึกหัดท้ายบทได้ถูกต้องและถูกวิธ ี
- ผู้เรียนสามารถตอบค าถามของครูผู้สอนได้ 
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการจัดการธุรกิจได้ 

 
 

 ผลการสอนของครู 
- ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนก่อนเข้าสู่บทเรียน 
- ได้ตรวจเครื่องแต่งกายผู้เรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ 
- มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกพิมพ์ท้ายบทและค าถามเสริมความรู้ จากครูผู้สอน 

 
 


