
ความหมายของค าว่า “สัมมนา”  
ค ำว่ำ “สัมมนา” ได้มีผู้ให้ควำมหมำยไว้หลำยทัศนะ ได้แก่... 

คณะกรรมกำรบัญญัติศัพท์ของกรมสำมัญศึกษำ (วิสำมัญศึกษำ) เดิมกระทรวงศึกษำธิกำรได้ให้
ควำมหมำยของค ำว่ำ “สัมมนำ” มำจำกค ำว่ำ ส ำ + มน หรือ ส ำ + มนำ เท่ำกับ สัมมนำ ซึ่งแปลว่ำ 
กำรร่วมใจกัน กำรประชุมร่วมกัน เพ่ือขบคิดปัญหำโดยอำศัยกำรค้นคว้ำเป็นหลักฐำน 
 

จำกควำมหมำยของค ำว่ำ “สัมมนา” ดังกล่ำวข้ำงต้น อำจกล่ำวได้ว่ำ ลักษณะของกำร
สัมมนำเป็นกิจกรรมที่แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือกำรประชุม และวิธีกำรสอน ทั้งสองวิธีนี้คล้ำยคลึงกัน ซึ่ง
ต่ำงก็มีเป้ำหมำยหลักที่มีลักษณะเป็นกำรประชุม โดยมีรูปแบบของกำรกิจกรรมที่ยืดหยุ่น เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ และวัตถุประสงค์ เป็นกระบวนกำรกลุ่ม รวมผู้สนใจที่มีควำมรู้ทำงวิชำกำรใกล้เคียง
กัน มำแสดงควำมคิดเห็น อภิปรำย ถกเถียง โต้ตอบพูดคุย ปฏิสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน สร้ำงสรรค์
ทัศนะใหม่ๆ  อันจะสำมำรถน ำแนวควำมคิดนั้นๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
 
จุดมุ่งหมายของ “การสัมมนา” 
 เพ่ือให้กำรสัมมนำได้บรรลุผลตำมควำมต้องกำรในทำงธุรกิจหรือกำรเรียนกำรสอน ในกำร
สัมมนำจึงมีควำมมุ่งหมำยเพื่อ... 

1. อบรม ฝึกฝน ชี้แจง แนะน ำ สั่งสอน ปลูกฝังทัศนะคติและให้ค ำปรึกษำ ในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง 

2. พิจำรณำ ส ำรวจ ตรวจสอบปัญหำ หรือประเด็นต่ำงๆ ที่หยิบยกข้ึนมำ เพ่ือท ำควำม
เข้ำใจในเรื่องที่ต้องกำรรู้ 

3. เสนอสำระน่ำรู้ น่ำสนใจ ที่ทันสมัย และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 
4. แสวงหำข้อตกลง ด้วยวิธีกำรอภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นอย่ำงเสรี ซัก-ถำม 

ถกเถียง ปรึกษำหำรือ ภำยใต้หัวข้อที่ก ำหนด 
5. กำรตัดสินใจหรือก ำหนดนโยบำย หรือแนวทำงส ำหรับน ำไปปฏิบัติ 
6. ให้ได้ข้อสรุปผลของกำรน ำเสนอหัวข้อ หรือกำรวิจัย 

 
องค์ประกอบของการสัมมนา 
 ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วว่ำ “กำรสัมมนำ” เป็นวิธีกำรประชุมและกำรสอนรูปแบบหนึ่ง ที่มีกลุ่ม
บุคคลมำร่วมแสดงควำมคิดเห็น โดยใช้หลักกำร เหตุผล ประสบกำรณ์และควำมรู้ น ำมำเสนอแนะ 
แลกเปลี่ยน เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในกำรแก้ปัญหำนั้นๆ ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หรือน ำแนวทำงที่ได้
จำกกำรสัมมนำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำกำรด ำเนินงำน 
กำรสัมมนำมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้... 

1. องค์ประกอบด้ำนเนื้อหำ 
2. องค์ประกอบด้ำนบุคลำกร 
3. องค์ประกอบด้ำนสถำนที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่ำงๆ 
4. องค์ประกอบด้ำนเวลำ 
5. องค์ประกอบด้ำนงบประมำณ 

 



1. องค์ประกอบด้านเนื้อหา ได้แก่สำระหรือเรื่องรำวที่จะน ำมำจัดสัมมนำประกอบด้วย.. 
1.1 จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนา จ ำเป็นที่จะต้องมีหรือเขียนจุดมุ่งหมำยของกำรจัด

สัมมนำไว้ให้ชัดเจน เพ่ือคณะกรรมกำรผู้ด ำเนินกำรจัดสัมมนำ ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ วิทยำกร และบุคคล
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง จะได้เข้ำใจและด ำเนินกำรสัมมนำให้เป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยที่วำงไว้ กำรเขียน
จุดมุ่งหมำยจึงมักจะก ำหนดเพ่ือให้ได้เรื่องรำวหรือสำระอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่น 

- เพ่ือก ำหนดและส ำรวจปัญหำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
- เพ่ือให้ได้แนวทำงในกำรแก้ปัญหำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
- เพ่ือศึกษำค้นคว้ำวิจัยที่จ ำเป็นระหว่ำงสมำชิก 
- เพ่ือแลกเปลี่ยนผลงำนค้นคว้ำวิจัยระหว่ำงสมำชิก 
- เพ่ือร่วมกันพิจำรณำ หำข้อสรุปจำกผลงำนค้นคว้ำวิจัยนั้น 
1.2 เรื่องที่จะน ามาจัดสัมมนา ผู้จัดสัมมนำควรจะได้ใช้ดุลยพินิจ พิจำรณำให้ดีว่ำ จะเลือก

เรื่องอะไรที่จะน ำมำจัดสัมมนำ จึงจะได้ประโยชน์ คุ้มค่ำสิ่งที่ควรค ำนึงถึงในกำรพิจำรณำเกี่ยวกับ 
“เรื่อง” เพ่ือใช้ในกำรจัดสัมมนำ ได้แก่ 

- ควรเป็นเรื่องท่ีต้องกำรศึกษำปัญหำและแนวทำงแก้ไข ที่เกี่ยวข้องกับงำนหรือเรื่องที่ก ำลัง
ศึกษำอยู่ 

- มีควำมทันสมัยสอดคล้องกับสภำวะของสังคม 
- สำมำรถก ำหนดปัญหำได้ 
- เป็นเรื่องที่ไม่กว้ำงหรือแคบจนเกินไป ควรเป็นเรื่องที่มีขอบเขตเฉพำะ จะสำมำรถก ำหนด

ปัญหำ และแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดสัมมนำได้ชัดเจน 
-  “ชื่อเรื่อง” เมื่อได้แนวปัญหำของเรื่องที่จะสัมมนำแล้ว ก็ควรก ำหนดชื่อเรื่อง ควรเป็นชื่อที่

มีลักษณะสั้น กะทัดรัด มีควำมกระชับ เข้ำใจง่ำย ชัดเจนและตรงควำมหมำย  
ถ้ำหำกเป็นกำรสอนสัมมนำ ผู้เข้ำร่วมสัมมนำต้องช่วยกันคิด ในกำรเลือกเรื่องที่จะน ำมำ

สัมมนำ ควรเป็นเรื่องที่เป็นปัญหำที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นเรื่องที่ต้องกำรศึกษำอย่ำให้แคบหรือกว้ำง
เกินไป 

1.3 หัวข้อเรื่อง เมื่อได้ชื่อเรื่องมำแล้ว ควรก ำหนดหัวข้อเรื่อง เกี่ยวกับควำมรู้ หรือเรื่องรำว
ต่ำงๆที่สัมพันธ์กับเรื่องที่จัดสัมมนำ เพื่อจะได้เห็นทิศทำงของปัญหำได้และยังเป็นกรอบของ
แนวควำมคิดของเรื่องที่สัมมนำ ให้มีขอบเขตมำกขึ้น นอกจำกนี้ยังสำมำรถก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรจัดสัมมนำ ได้ชัดเจนและยังเป็นแนวทำงในกำรคิดหำหนทำงต่อไปอีกว่ำผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 
จะได้อะไรจำกกำรจัดสัมมนำ มีแนวทำงของควำมรู้หรือเทคนิคอะไรบ้ำง ทั้งยังมีผลต่อไปถึงกำรจัดหำ 
หรือเชิญวิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์โดยเฉพำะมำบรรยำย อภิปรำย 

1.4 ก าหนดการสัมมนา นับเป็นเรื่องที่จ ำเป็นที่ผู้จัดสัมมนำควรจะได้วำงแผนก ำหนดและ
จัดท ำ ก ำหนดกำรสัมมนำควรระบุ... 

- ชื่อหน่วยงำน หรือกลุ่มบุคคล ผู้ด ำเนินกำรจัดสัมมนำ 
- ชื่อเรื่องสัมมนำ 
- วัน เดือน ปี (ที่จัดสัมมนำ) 
- เวลำ 
- สถำนที ่



1.5 ผลที่ได้จากการสัมมนา เป็นเรื่องที่ผู้จัดสัมมนำคำดหวังว่ำ ผู้เข้ำร่วมสัมมนำได้รับ
ประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง อำจเป็นทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ 

 
2. องค์ประกอบด้านบุคคลกร หมำยถึงบุคคลที่เก่ียวข้องกับกำรจัดสัมมนำ 

2.1 บุคลากรฝ่ายจัดการสัมมนา ได้แก่ บุคคลหรือคณะกรรมกำรที่มีหน้ำที่ในกำรจัดสัมมนำ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ ได้แก่ 

- ประธำน และรองประธำน 
- เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
- กรรมกำรฝ่ำยทะเบียน 
- กรรมกำรฝ่ำยเอกสำร 
- เหรัญญิก และผู้ช่วยเหรัญญิก 
- ฝ่ำยพิธีกร 
- ฝ่ำยสถำนที่ และวัสดุอุปกรณ์ 
- ฝ่ำยอำหำร และเครื่องดื่ม 
- ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
- ฝ่ำยปฏิคม 
- ฝ่ำยรักษำพยำบำล 
- ฝ่ำยประเมินผล 
- ที่ปรึกษำ 
2.2 วิทยากร หมำยถึง บุคคลที่ท ำหน้ำที่บรรยำย อภิปรำยหรือถ่ำยทอดควำมรู้ 

ประสบกำรณ์ โดยใช้เทคนิควิธี รวมทั้งสื่อต่ำงๆให้แก่ผู้เข้ำร่วมสัมมนำด้วยควำมจริงใจ ดังนั้นวิทยำกร
จึงเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ หรือมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง 

2.3 ผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นผู้ที่มีควำมสนใจในปัญหำหรือประสบปัญหำ  หรือต้องกำร
แสวงหำแนวคิดใหม่ๆหรือมีควำมมุ่งหมำยที่จะแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ควำมคิดเห็น ทัศนคติ 
ตลอดจนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำมสำมำรถซึ่งกันและกัน 

 
3. องค์ประกอบด้านสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ  

3.1 ห้องประชุมใหญ่ ต้องก ำหนดที่นั่งได้ว่ำ สำมำรถบรรจุผู้เข้ำร่วมประชุมได้ทั้งหมดจ ำนวน
กี่ท่ีนั่ง 

3.2 ห้องประชุมย่อย ควรอยู่ใกล้กัน หรือในบริเวณเดียวกันกับห้องประชุมใหญ่ 
3.3 ห้องรับรอง เป็นห้องที่ใช้ส ำหรับรับรองวิทยำกร แขกพิเศษ เพื่อให้ได้พักผ่อนหรือเตรียม

ตัวก่อนกำรสัมมนำ 
3.4 ห้องรับประทานอาหารว่าง 
3.5 ห้องรับประทานอาหาร 
3.6 อุปกรณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ ไมโครโฟนชนิดติดตั้งและติดตัว เครื่องขยำยเสียง 

เครื่องฉำยภำพข้ำมศรีษะ เครื่อง วี.ดี.ทัศน์ และอุปกรณ์ด้ำนแสง เสียงอ่ืนๆ เครื่องฉำยสไลด์ จอภำพ 
กล้องถ่ำยรูป ฯลฯ เป็นต้น 



3.7 อุปกรณ์เครื่องมือประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องถอดเทป และวัสดุอื่นๆ ที่จะเป็นในกำรจัดท ำเอกสำรประกอบค ำบรรยำย เอกสำรสรุปผลกำร
จัดสัมมนำ ตลอดจนเอกสำรและแบบฟอร์มอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นในกำรสัมมนำ 

3.8 อุปกรณ์ด้านเครื่องเขียน เครื่องเขียนที่จ ำเป็นต้องใช้ในงำนสัมมนำ 
 

4. องค์ประกอบด้านเวลา ควรวำงแผนให้ดีว่ำควรจะใช้วัน เวลำใด จัดกำรสัมมนำ จึงจะเหมำะสม 
เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกแก่ทุกฝ่ำย จึงควรค ำนึงถึงในเรื่องต่อไปนี้ 
 4.1 ระยะเวลาส าหรับเตรียมการ  
 4.2 การเชิญวิทยากร เป็นเรื่องส ำคัญมำกเรื่องหนึ่งที่ผู้จัดสัมมนำควรจะวำงแผนให้ดี เพรำะ
วิทยำกรบำงคน เป็นผู้มีชื่อเสียงมำกมักจะไม่ค่อยว่ำง บำงคนต้องจองตัวล่วงหน้ำเป็นปี บำงคนต้องใช้
เวลำกว่ำ 1,2,3 หรือ 4 เดือน ในบำงครั้งถึงกับต้องเลื่อนวันจัดสัมมนำออกไป เพื่อจะให้ตรงกับวันที่
วิทยำกรว่ำง 
 4.3 เวลาที่ใช้ในการสัมมนา ขึ้นอยู่กับ “เรื่องท่ีสัมมนำ” และ “หัวข้อเรื่องท่ีเกี่ยวกข้องกับ
เรื่องท่ีสัมมนำ” ว่ำมีขอบเขตกว้ำงมำกน้อยเพียงใด 
5. องค์ประกอบด้านงบประมาณ ในกำรด ำเนินงำนจัดสัมมนำ ย่อมมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
คณะผู้ด ำเนินงำนจัดสัมมนำ จะต้องวำงแผนค่ำใช้จ่ำยให้ดี ด้วยควำมรอบคอบ เพ่ือให้กำรประมำณ
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของงำนอยู่ในภำวะเพียงพอ ไม่ขำดหรือกำรจัดงบประมำณมำกเกินไป ท ำให้เงิน
เหลือมำก “กำรจัดท ำงบประมำณ” ได้แก่ 
 5.1 ให้แต่ละฝ่ายที่ท าหน้าที่รับผิดชอบท างาน จัดท ำงบประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่ต้องใช้จ่ำย
ทั้งหมดของฝ่ำยตนเองออกมำในรูปของบัญชีค่ำใช้จ่ำย น ำเสนอให้กับฝ่ำยเหรัญญิกและที่ประชุมเพ่ือ
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมส ำหรับค่ำใช้จ่ำยแต่ละรำยกำรของแต่ละฝ่ำย ก่อนที่จะอนุมัติ 
 5.2 ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องจัดซื้อ ควรจะได้มีรำยกำรรำคำ
ตำมท่ีตลำดขำย ทั้งนี้เพ่ือกำรประมำณค่ำใช้จ่ำยจะได้ผิดพลำดน้อย 
 5.3 เมื่อการวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ของแต่ละฝ่ายได้รับความเห็นชอบ จากที่ประชุม 
ก็ให้จัดท ำงบประมำณรวมทั้งโครงกำร แล้วน ำไปใส่ในโครงกำร เพ่ือเสนอฝ่ำยบริหำรอนุมัติ 
 
ตัวอย่าง การวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของฝ่ายสวัสดิการ 
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของฝ่ำยสวัสดิกำร 
 ค่ำอำหำรกลำงวัน@75 บำท จ ำนวน 400 คน  30,000.-บำท 
 ค่ำของว่ำง@30 บำท จ ำนวน 400 คน 2 ครั้ง  24,000.-บำท 
 ค่ำดอกไม้ 5 ที่ๆ ละ 700 บำท      3,500.-บำท 
 ค่ำรถ         1,500.-บำท 
 เบ็ดเตล็ด        5,900.-บำท 
  รวม      64,900.-บำท 
 
 



ตัวอย่าง การวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งหมดของการจัดสัมมนาซึ่งจะ
น าไปไว้ในโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

 
งบประมาณ 
  
 ค่าใช้จ่ายของ.... 
 ฝ่ำยสวัสดิกำร    59,000.-บำท 
 ฝ่ำยเลขำนุกำร      3,000.-บำท 
 ฝ่ำยเหรัญญิก      1,000.-บำท 
 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์     5,000.-บำท 
 ฝ่ำยทะเบียน      7,000.-บำท 
 ฝ่ำยเอกสำร     40,000.-บำท 
 ฝ่ำยสถำนที่     7,000.-บำท 
 เบ็ดเตล็ด    12,200.-บำท 
  รวม               134,200.-บำท 
 
ข้อสังเกต 
 ในกำรวำงแผนงบประมำณค่ำใช้จ่ำยของกำรจัดสัมมนำทั้งหมด ควรด ำเนินกำรดังนี้ 

1. จัดประชุม จัดท ำแผนงบประมำณค่ำใช้จ่ำยของฝ่ำยตนขึ้นมำ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
2. เมื่องบประมำณของแต่ละฝ่ำยได้รับกำรอนุมัติแล้ว จะต้องน ำงบประมำณค่ำใช้จ่ำยของ

แต่ละฝ่ำยมำใส่ในโครงกำร ให้แยกค่ำใช้จ่ำยที่คำดว่ำจะเพ่ิมข้ึนของแต่ละฝ่ำย 
3. อำจแนบรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยโดยรำยละเอียด ส่งโครงกำรเพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำ

อนุมัติ 
4. ในกรณีที่แต่ละฝ่ำยต้องกำรเบิกเงินจำกเหรัญญิก เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยในฝ่ำยของตน 

เหรัญญิกต้องท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย 
5. เอกสำรทุกฉบับ ควรมี “ส ำเนำ” คู่ฉบับด้วย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำน 

 
ตัวอย่าง ใบเบิกเงิน 
 

ใบเบิกเงิน 
 

ข้ำพเจ้ำ.................................................... ฝ่ำย (ต ำแหน่ง) ......... ........................................ 
ขอเบิกเงิน จ ำนวน...................................บำท(.................................................................)  

ในรายการดังต่อไปนี้ 
 

วัน เดือน ปี รำยกำร จ ำนวนเงิน 
บำท สต. 

    



 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวม   
 
(ตัวหนังสือ)………………………………………………………… 
 

 
 หมำยเหตุ..................................................................................................................... .......... 
......................................................................................... ...................................... 
 
 ......................................    ..................................... 
                  (..........................)         (..........................) 
            ผู้เบิกเงิน      ผู้จ่ำยเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
5.4 การสรรหางบประมาณ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินการสัมมนา อำจสรรหำได้โดย 

 - หน่วยงำน หรือองค์กำรธุรกิจได้มีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรนี้ขึ้นมำ โดยเฉพำะทั้งนี้ 
โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนหรือองค์กำรธุรกิจ  

 
 
 

 


