
TIM4308  สมัมนาการท่องเท่ียว

Seminar in Tourism



ความหมายของค าวา่  สมัมนา

 นิรันดร์ จุลทรัพย์    (2547 :  269)  กล่าวว่า  ค าว่า  “สัมมนา”  เป็นศัพท์บัญญัติทางวิชาการ 
(Technical  Term) ที่คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ทางการศึกษาได้บัญญัติขึน้เพื่อใช้
แทนศัพท์ภาษาอังกฤษว่า  “Seminar” มาจากค าสมาสระหว่างค าว่า  ส (ร่วม) + มน(ใจ)  
แปลตามรูปศัพท์ว่าร่วมใจ  ซึ่งเป็นค าศัพท์บัญญัติที่มีลักษณะดีมากคือมีเสียงไพเราะ  น่าฟัง
และมีลักษณะใกล้เคียงกับศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษ  มากทัง้ด้านเสียงและความหมาย  จึงท า
ให้ค าว่า  “สัมมนา”  เป็นค าที่คนทั่วไปรู้จักและเข้าใจอย่างแพร่หลาย 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  2525    (2530  :  809-810)  ได้อธิบายความหมายของ
การสัมมนาว่า  หมายถึง  การประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความรู้  ความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงผลของการสัมมนาถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะผู้เก่ียวข้องจะน าไปปฏิบัตติาม
หรือไม่ก็ได้



 หนังสือสารานุกรม  The  New  Encyclo paedia Britannica    
(1985  :  49)  ได้ให้ความหมายการสัมมนาว่า  การประชุมแลกเปล่ียนทัศนะและความรู้
ระหว่างนักศึกษาระดับสูง  เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าและแลกเปล่ียนผลที่ได้  จากการศึกษา
ค้นคว้า  โดยมรผู้ทรงคุณวุฒเิป็นผู้คอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ

 พฤฒพิงศ์  เล็กศิริรัตน์    (ม.ป.ป.  :  5)  ได้กล่าวสรุปความหมายของการสัมมนา แบ่งออกเป็น          
2  นัย  คือ  1.  หมายถึง  การที่คณะบุคคลซึ่งมีความสนใจร่วมกันในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมาร่วม
ประชุมปรึกษาหารือแลกเปล่ียนทัศนะ  และคงวามรู้ซึ่งกันและกัน  เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

 2.  หมายถึง  กระบวนการเรียนการสอนซึ่งจัดเป็นกลุ่ม  มีสมาชิกในกลุ่ม ซึ่ง
โดยปกติมักจะเป็นนักศึกษาที่ เรียนในระดับสูง  มาร่วมปรึกษาหารือกันและแลกเปล่ียนทัศนะ
และความรู้ซึ่ งกันและกันโดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอยควบคุมดูแลและให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือ



 สัมมนา หมายถึง การจัดประชุมตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ เพื่อ
มุ่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาใดปัญหาหน่ึงโดยเฉพาะ ผู้เข้าร่วม
สัมมนาจะเป็นผู้มีความรู้ในเร่ืองที่จัดประชุม โดยการจัดให้มี
การอภิปรายอย่างเสรีและช่วยกันระดมความคิดหาข้อสรุป
ผลและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหานัน้ 

สรุป ความหมายของ “สมัมนา”



ความส าคญัของการจัดสัมมนา 

 ในการจัดสัมมนามีความส าคัญของดังนี ้
 1.  เพื่อความรวดเร็วที่จะท าให้ได้ข้อตกลงหรือท าความเข้าใจกันได้ในเวลาอันสัน้ โดย

ไม่ต้องเสียเวลาในการส่ือสาร
 2.   เพื่อระดมความคิดเหน็และแลกเปล่ียนความคิดเหน็ซึ่งกันและกันอันจะท าให้เกิด

การตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้
 3.  เพื่อเปิดโอกาสให้คนเราได้มาพบปะพูดคุยกันโดยตรง เพื่อจะได้ประโยชน์ในการ

แลกเปล่ียนข่าวสาร ความคิดเหน็และความรู้ในด้านต่าง ๆ
 4.  เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีความรู้และประสบการณ์

ในเร่ืองเดียวกัน

 5.  เพื่อช่วยฝึกทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานและการท างานร่วมกันแบบเป็นทมี



วตัถุประสงคใ์นการจดัสมัมนา
 1.  อบรม ฝึกฝน ชีแ้จง แนะน า ส่ังสอน ปลูกฝังทศันคตแิละให้ค าปรึกษา ในเร่ือง

ที่เก่ียวข้อง

 2.  พจิารณา ส ารวจ ตรวจสอบปัญหาหรือประเด็นต่างๆ ที่หยิบยกขึน้มา เพือ่ท า
ความเข้าใจในเร่ืองที่ต้องการรู้

 3.  เสนอแนะน่ารู้ น่าสนใจ ที่ทนัสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์

 4.  แสวงหาข้อตกลง ด้วยวิธีการอภปิราย แลกเปล่ียนความคิดเหน็อย่างเสรี ซัก-
ถาม ถกเถียง ปรึกษาหารือ ภายใต้หวัข้อที่ก าหนด

 5.  ให้ได้ข้อสรุปผลของการน าเสนอหวัข้อ หรือการวิจัย



ประโยชน์ในการจัดสัมมนา

1.  ผู้จัดสัมมนาหรือผู้เรียนสามารถจัดสัมมนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ แนวคดิจากการสัมมนา สามารถน าไปปรับใช้ใน
การท างานและชีวิตส่วนตัวได้

3.  ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และความสามารถมากขึน้จากการ
สัมมนา ช่วยท าให้ระบบและวิธีการท างานมีประสิทธิภาพสูงขึน้

4.  การจัดสัมมนาจะช่วยแบ่งเบาภาระการปฏบิตังิานของผู้บงัคับบญัชา เพราะผู้ได้
บงัคับบญัชาได้รับการสัมมนา ท าให้เข้าใจถงึวิธีการปฏบิตังิานตลอดจนปัญหา
ต่างๆ และวิธีการแก้ไขปรับปรุงและพฒันางานให้ได้ผลดี



ประโยชน์ในการจัดสัมมนา

5.  เป็นการพัฒนาผู้ปฏบัิตงิานให้พร้อมอยู่เสมอ ที่จะก้าวไปรับต าแหน่งที่สูงกว่าเดมิ หรืองานที่
จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งผู้ปฏิบัตงิานจะไม่รู้สึกล าบากในการปรับตัว 
เพราะได้รับความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา

6.  เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัตงิาน เพราะโดยปกตแิล้วการพจิารณาเล่ือนต าแหน่ง ผู้
ที่ได้รับการสัมมนาย่อมมีโอกาสได้รับการพจิารณาก่อน

7.  เกิดความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจมุ่งกระท ากิจกรรมอันดีงามให้สังคม

8.  สามารถสร้างความเข้าใจอันดีงามต่อเพื่อนร่วมงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ เกิดความร่วมมือร่วมใจใน
การท างาน สามารท างานเป็นทมีได้เป็นอย่างดี

9.  เกิดความกระตือรือร้น กล้าคดิ กล้าท า กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รู้จักยอมรับความคดิเหน็
ของผู้อ่ืน รู้จักใช้ดุลยพนิิจวเิคราะห์ปัญหา สามารถแก้ปัญหาในการท างานและเกิดภาวะผู้น า



ประเภทของการจดัประชมุสมัมนา

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.Meeting(การจดัประชุม ) แบ่งไดด้งัน้ี
1.Association  Meeting (การจดัประชุมโดยสมาคม)
International  Association  Meetings
International  Government  Organizations
International  Non-Government  Organizations
Domestic  Association  Meetings
Domestic  Government  Organizations
Domestic Non-Government  Organizations
2.Corporate  Meeting (การจดัประชุมสมัมนาโดยองคก์ร/บริษทั)
Internal  Meeting
External  Meeting
In/External  Meeting



สามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. Meeting (การจดัประชมุ ) แบง่ได้ดงันี ้

1.1 Association  Meeting (การจดัประชมุโดยสมาคม)

 International  Association  Meetings

 International  Government  Organizations

 International  Non-Government  Organizations

 Domestic  Association  Meetings

 Domestic  Government  Organizations

 Domestic Non-Government  Organizations

1.2 Corporate  Meeting 

(การจดัประชมุสมัมนาโดยองค์กร/บริษัท)

 Internal  Meeting

 External  Meeting

 In/External  Meeting

2.  Convention

การประชมุแบบคอนเวนชัน่ (Convention) เป็นกาประชมุใหญ่ท่ีมี
การจดัอยู่ 2 ลกัษณะ คือเป็นการจดัประชมุให้สมาชิกจานวนมาก โดยเร่ือง
หรือเนือ้หาสาระท่ีจัดมีลักษณะกว้างขวาง และประกอบด้วย หัวข้อเร่ือง
ย่อยๆ แตกแขนงไปหลายสาขา ผู้ เข้าฟังเลือกฟังได้ตามความสนใจ อาจใช้
เวลาในการจดั 2 –7วนั

เป็นการประชุมของผู้ แทนท่ีเป็นทางการจากหน่วยงานในองค์การใหญ่ๆ 
อาจจะเป็นระดบัอาเภอ ระดบัจังหวัด หรือในระดบัชาติ เร่ืองท่ีประชุมจะ
เก่ียวกบันโยบาย แนวปฏิบตัหิรือการแลกเปล่ียนแก้ไขในเร่ืองใดๆ

ในการจัดประชุมสัมมนาประเภท Conventionอาจมีช่ือเรียกท่ี
แตกต่างกันไปตามแต่ภูมิภาคของประเทศนัน้ๆ เช่น การจัดประชุมแบบ 
Conventionเป็นช่ือเรียกของประเทศสหรัฐอเมริการ (USA)    

การจดัประชมุแบบ Congress  เป็นช่ือเรียกของประเทศในกลุ่ม EU  

และการจดัประชมุแบบ Conference เป็นการเรียกช่ือของประเทศ
ในกลุม่เอเชีย เป็นต้น



1. เน้ือหาของการจดัสมัมนา

2. บุคลากรของการจดัสมัมนา

3. สถานทีแ่ละอุปกรณข์องการจดัสมัมนา

4. เวลาของการจดัสมัมนา

5. งบประมาณของการจดัสมัมนา

องค์ประกอบของการจัดสัมมนา



“

”

องคป์ระกอบดา้นเนื้อหาของการจดัสมัมนา



องคป์ระกอบดา้นเนื้อหาของการจดัสมัมนา

 หวัข้อของการจัดสัมมนา 

 วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนา

 หวัข้อย่อยที่ให้ความรู้มีสัมพันธ์กับหวัข้อประชุมสัมมนา

 กาหนดการประชุมสัมมนา

 ผลขอการจัดสัมมนา เป็นบทสรุปหลังการจัดสัมมนา 



การตั้งหัวข้อส าหรับการจัดสัมมมมาา

 ในการจดัสมัมนาควรมีการกาหนดหวัขอ้เรือ่งทีมี่

ความเก่ียวกบักบัปัญหาหรอืเรือ่งทีจ่ะจดัสมัมนา

 ชือ่ทีใ่ชใ้นการจดังานควรมีความกระทดัรดัและสือ่

ความหมายทีเ่ขา้ใจไดง้่าย และสามารถทาใหผู้ส้นใจ

เขา้รว่มจาไดง้่าย 



ตวัอิยา่งการตัง้หวัขอ้งานสมัมนา

สถานการณ์ที่เก่ียวกบัการตัง้หวัขอ้สาหรบัการจดังานสมัมนา จาก

กระแสการการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนของประเทศไทย โดยมี

การเปิดการคา้เสรี และอาชพีในหลายๆ อาชพีไดม้ีการเปิดการเข ้าไปทา

งานอย่างเสรี รวมไปถึงอาชีพที่เก่ียวกบัอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดงันัน้

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทยจงึไดม้ีการจดัสมัมนาในหวัขอ้งานสมัมนา

ดงัน้ี

“เตรยีมพรอ้มท่องเท่ียวไทย กา้วสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน”



การเขยีนวตัถุประสงคข์องการประชมุสมัมนา

 ตอ้งมีความชดัเจนสอดคลอ้งกบัหวัขอ้ทีจ่ะจดัสมัมนา 

 ตอ้งความรูท้ีก่ลุม่เป้าหมายของงานสมัมนาจะตอ้งไดร้บั

ความรูต้รงหรอืมีความสมัพนัธก์บัขอ้หวัทีจ่ดัสมัมนา

 ตอ้งผลทีจ่ะไดร้บัจาการจดัสมัมนาตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้

หวัของการจดัสมัมนา



ตวัอย่างการต ัง้วตัถุประสงค์



:ถา้หากเราตอ้งการจดังานสมัมนาที่มีการแยกย่อยหวัขอ้

ในการสมัมนา ควรก าหนดหวัขอ้ย่อยใหส้อดคลอ้งกบั

หวัขอ้ใหญท่ีเ่ราตอ้งไว ้

หัวข้อหลักของการสัมมนา คือ

เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย กา้วสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน“สามเหลีย่มเศรษฐกิจภาคใต้
เชือ่มโยง AEC อย่างไร”

หัวข้อย่อยของการสัมมนา คือ

เปิดมมุมอง ท่องเทีย่วไทย “มองท่องเทีย่วสมยัใหม่ หลากหลายมมุ” 

(All about Modern Thai Tourism)

อบรมตลาดท่องเทีย่วออนไลน์สมยัใหม่สาหรบัธุรกิจท่องเทีย่ว 



การเขยีนก าหนดการจดัประชมุสมัมนา 

: ผูจ้ดัประชุมสมัมนาจะตอ้งวางแผนกาหนดการทัง้หมดตัง้แตต่น้

จนจบขัน้ตอนของการประชุมสมัมนาเพ่ือจะไดท้ราบชว่งเวลาของ

การดาเนินการแตล่ะรายการใหช้ดัเจน 



ตวัอยา่งการเขียนก าหนดการในการจดังานสมัมนา

ก าหนดการ
โครงการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาการจัดสัมมนาในธุรกจิบรกิารกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว”  

จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ –๑๗.๐๐ น.
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ

วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๗
๐๘.๐๐ -๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถลงทะเบียน ณ หอ้งสัมมนาสาขาวชิาการจัดการ     

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. รับฟังวทิยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ มมุมองการรบับณัฑิตจบใหม่เขา้ทางาน

ในสายงานของบริษัทนาเทีย่ว ” โดยวิทยากร ตวัแทนจากบริษัทเกิดไสว ทราเวล
๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ –๑๖.๐๐ น. รบัฟังวิทยากรบรรยายเร่ือง ในหวัข้อ หวัข้อ “ มมุมองการรบับณัฑิตจบใหม่เขา้ทางานใน

สายงานของสายการบิน ”  โดยวิทยากร ตวัแทนจากสายการบิน
๑๖.๓๐ น. ปิดการสัมมนา

หมายเหตุ : ๑๐.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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”

องคป์ระกอบดา้นบคุลากรของการจดัสมัมนา



องคป์ระกอบดา้นบคุลากรของการจดัสมัมนา

 ผู้จัดการสัมมนา ประกอบไปด้วย
1. คณะกรรมการอ านวยการ
2. คณะกรรมการด าเนินการจัดสัมมนา ประกอบด้วย

2.1 ประธานและรองประธานจัดสัมมนา 
2.2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
2.3 คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก(การเงนิ) 
2.4 คณะกรรมการฝ่ายทะเบยีนและเอกสาร
2.5 คณะกรรมการฝ่ายพธีิการ
2.6 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
2.7 คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม 
2.8 คณะกรรมการฝ่ายปฏคิมและยานพาหนะ
2.9 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 



:บคุลากรของการจดัสมัมนา

 วทิยากร ไดแ้ก่

1. วทิยากรอาชพี 

2. วทิยากรเฉพาะกิจ 

3. วทิยากรรบัเชญิ 



 ผูเ้ขา้สมัมนา สามารถพิจารณาไดด้งัน้ี

สามารถพิจารณาไดห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี

1. พิจารณาตามสายบงัคบับญัชาเป็นการพิจารณาบุคคลที่ส่งเขา้ร่วมการ

สัมมนาตั้งแต่ ระดับสายปฏิบัติการ ผูบ้ริหารระดับต้นหรือหัวหน้างาน 

ผูบ้รหิารระดบักลางหวัหนา้ฝ่ายและผูบ้รหิารระดบัสูงหรือผูอ้านวยการข้ึนไป ซึง่

ในแตล่ะระดบัควรจดัสง่ใหเ้ขา้รบัการสมัมนาในแตล่ะหลกัสูตรอย่างทัว่ถึง



2.พิจารณาตามนโยบายและความเหมาะสมของบุคลากร กาหนดตวัผูเ้ขา้รว่มสมัมนาลกัษณะ

น้ีข้ึนอยูก่บันโยบายของหน่วยงานเป็นสาคญั ตลอดจนลกัษณะงานทีบุ่คลากรปฏิบตัิอยู ่

กลา่วคอืถา้หน่ายงานมีนโยบายขยายงานหรอืพฒันางานทางดา้นคอมพิวเตอรก์ารกาหนดตวั

ผูมี้ความเหมาะสมทีป่ฏิบตังิานดา้นน้ีก็จะถูกสง่เขา้รว่มการสมัมนาในหลกัสูตรทางดา้น

โดยเฉพาะ นอกจากน้ีการกาหนดตวัผูท้ีมี่ความเหมาะสมในงานเขา้รว่มสมัมนาอาจมองลึกลง

ไปถึงการทีส่ง่เขา้ไปรว่มสมัมนาแลว้ จะตอ้งกลบัมาถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณใ์หแ้ก่

บุคลากรอืน่ทีไ่มมี่โอกาสเขา้รว่มสมัมนาไดด้ว้ย คา่พาหนะสาหรบัวทิยากร คา่อาหารและคา่

เครือ่งดืม่ คา่จดัวสัดุจดัทาเอกสาร คา่ดอกไมธู้ปเทยีนในพิธีเปิด-ปิดการสมัมนา คา่ฟิลม์

บนัทกึภาพพรอ้มคา่ลา้งอดัเป็นตน้



3. พิจารณาตามปัญหาที่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการสมัมนา ในกรณีภายในหน่วยงานเกิด

ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารภายใน เช่น การขาดความร่วมมือประสานงานกนั การขาด

ความเขา้ใจซึ่งกนัและกนัหรือเกิดปัญหาบางอย่างสามารถแกไ้ขดว้ยการสมัมนาก็จะ

ก าหนดตวั ผูเ้ขา้สมัมนาในกลุม่นัน้ ๆ เพ่ือจะไดเ้ปิดโอกาสใหน้าขอ้คิดหรือเทคนิคตา่งๆ 

ทีไ่ดร้บัจากการสมัมนามาชว่ยแกปั้ญหานัน้ ๆ ใหน้อ้ยลงหรอืหมดสิ้นไป

4. กาหนดโดยตวัผูส้นใจที่จะเขา้รว่มการสมัมนา บางครัง้การสมัมนาอาจจะมีหลกัสูตร

พิเศษที่ทุกคนสามารถที่จะเขา้ร่วมได ้เช่น หลกัสูตรการพฒันาบุคลิกภาพการสรา้ง

สมัพนัธภาพในหน่วยงาน เป็นตน้ ในกรณีเชน่น้ีการกาหนดตวัผูเ้ขา้สมัมนาจงึขึ้นอยู่กบั

ความสนใจหรือความปรารถนาสว่นบุคคลของแตล่ะคนเป็นส าคญั
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องคป์ระกอบดา้นสถานท่ีและอปุกรณข์องการจดัสมัมนา 



องคป์ระกอบดา้นสถานท่ีและอปุกรณข์องการจดัสมัมนา 

 ห้องส าหรับการจดัประชมุสมัมนา 
ประกอบด้วย

 ห้องประชมุสมัมนาขนาดใหญ่
 ห้องประชมุสมัมนาขนาดกลาง
 ห้องประชมุสมัมนาขนาดเลก็ 



ดา้นสถานท่ีและอปุกรณข์องการจดัสมัมนา 

 ห้องส าหรับการจดัประชมุสมัมนา ประกอบด้วย
 ห้องประชมุสมัมนาขนาดใหญ่
 ห้องประชมุสมัมนาขนาดกลาง
 ห้องประชมุสมัมนาขนาดเลก็ 

 ห้องใช้ส าหรับรับรองบคุคลส าคญัในการจดังานสมัมนา



 ห้องส าหรับการจดัเลีย้งในงานสมัมนา ประกอบด้วย
 ห้องส าหรับจดัเลีย้งอาหารกลางวนั

 ห้องส าหรับจดัเลีย้งอาหารเย็น



เครือ่งมือโสตทศันูปกรณใ์ชใ้นงานสมัมนา 
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องคป์ระกอบดา้นเวลาของการจดังานสมัมนา



องค์ประกอบดา้นเวลาของการจดังานสัมมนา

ผู้จดังานจะต้องมีการวางแผนสาหรับการจดังานโดยมีวางแผนระยะเวลาใน
การดาเนินการจดัสมัมนา ซึง่ประกอบด้วย 
1. ขัน้ตอนการขออนมุตัิงบประมาณในการจดัโครงการสมัมนา จดัขึน้เม่ือไร
2. ขัน้ตอนการติดต่อวิทยากรท่ีจะมาบรรยายในงานสมัมนา จะติดตอ่เม่ือไร
3. วนัจดัสมัมนาวนัท่ีเทา่ไร 
4. สรุปผลการดาเนินโครงการสง่ให้ผู้บริหารเม่ือไร
ซึง่ผู้จดังานสามารทาเป็นตารางแสดงระยะเวลาในการจดัโครงการ 
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องคป์ระกอบดา้นงบประมาณของการจดัสมัมนา 



องคป์ระกอบดา้นงบประมาณของการจดัสมัมนา

งบประมาณ ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัในการจดังานสัมมนา
เน่ืองจากต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ ดงันี ้งบประมาณในการจดังาน
สมัมนาผู้จัดจะต้องวางแผนให้ดีทัง้นีง้บประมาณที่จะใช้ในการ
จดังานสมัมนา สามารถแบง่ได้เป็น 2 สว่นใหญ่ คือ 
1. งบประมาณท่ีเป็นรายได้ 
2. งบประมาณท่ีเป็นรายจ่าย 



งบประมาณรายได ้

 จากหน่วยงานจดัสมัมนา

 จากหน่วยงานสนบัสนนุหนว่ยงาน
ภายนอก

 เงินงบประมาณจากค่าลงทะเบียน
ของผู้ เข้าร่วมสมัมนา

งบประมาณรายจ่าย

 ค่าเช่าสถานที่จดังานสมัมนา

 ค่าเช่าเคร่ืองเสียงและอปุกรณ์จดัสมัมนา

 ค่าเช่าห้องพกัสาหรับผู้ เข้าร่วมสมัมนา

 ค่าตกแต่งสถานท่ีสาหรับจดังานสมัมนา

 ค่าอาหารสาหรับการจดังานสมัมนา

 ค่าวสัดสุาหรับการจดังานสมัมนา

 ค่าตอบแทนการบรรยายของวิทยากร

 ค่าของท่ีระลกึสาหรับผู้ เข้าร่วมงานสมัมนา

 ค่าถ่ายเอกสารสาหรับงานสมัมนา

องคป์ระกอบดา้นงบประมาณของการจดัสมัมนา 
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รปูแบบการจดัหอ้งส าหรบังานประชมุสมัมนา



รปูแบบการจดัหอ้งสาหรบังานประชมุสมัมนา

 รูปแบบการจดัหอ้งแบบเธียรเ์ตอร์

 รูปแบบการจดัหอ้งแบบคลาสรูม

 รูปแบบการจดัหอ้งแบบตวัยู ตวัว ีและตวัแอล

 รูปแบบการจดัหอ้งแบบโตะ๊กลม

 รูปแบบการจดัหอ้งแบบบอรด์รูม



 รูปแบบการจดัหอ้งแบบเธียรเ์ตอร์



 รูปแบบการจดัห้องแบบตวัย ูตวัวี และตวัแอล

เป็นรูปแบบท่ีนิยมมากในกลุ่มท่ีใชก้ารประชุมอภิปรายท่ีตอ้งการ
ปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมนั้นรู้สึก
ต าแหน่งเสมอกนัในหอ้งประชุม และยงัง่ายต่อการน าเสนอภาพ
ดา้นหนา้ของโต๊ะประชุม รูปแบบน้ียงัสามารถปรับเปล่ียนเป็นแบบ
ซอ้น (Uซ่อนภายในU) หรือเพิ่มท่ีนัง่ดา้นใน การจดัหอ้งประชุม
แบบน้ีสามารถเพิ่มท่ีนัง่ไดม้ากกวา่คร่ึงในการขยายผูเ้ขา้ประชุม



 รูปแบบการจดัหอ้งแบบโต๊ะกลม

การจดัหอ้งประชุมแบบโต๊ะกลมวงปิด (Banquet) การจดัหอ้งประชุมแบบโต๊ะกลมวงเปิด (Cabaret)

Clusters (จดัแบบกลุ่ม/หมู่คณะ)

หอ้งประชุมแบบโต๊ะกลมขนาด 6-10 ท่ีนัง่ เหมาะส าหรับการ
ประชุมอภิปรายกลุ่มเลก็ การสนทนาแบบโตต้อบหรือประชุม
งานโครงการ ท่ีเป็นการประชุมแบบกลุ่มใหญ่ และสามารถ
แบ่งกลุ่มประชุมย่อยในห้องหรือจัดรูปแบบใหม่ เหมาะ
ส าหรับผูเ้ขา้ประชุม60-100 คน

เป็นการจดัหอ้งประชุมโดยปรับจากการจดัแบบกลุ่ม โดยลดท่ีนัง่ลงเหลือ
โต๊ะละ 4-6 ท่ีนั่ง โดยจัดวางท่ีนั่งเพียงคร่ึงหน่ึงของโต๊ะกลม โดยเวน้
ดา้นหน้าไว ้เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถมองเห็นดา้นหน้าระหว่าง
การน าเสนอไดอ้ย่างชัดเจน เหมาะส าหรับการอภิปรายกลุ่มเล็ก และมี
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตั้งแต่ 60-100คน



 รูปแบบการจดัห้องแบบบอร์ดรูม

เหมาะส าหรับการประชุมแบบประชุม
อภิปรายกลุ่มเลก็ๆท่ีตอ้งการปฏิสัมพนัธ์
อยา่งใกลชิ้ด และคาดหวงัผลลพัธ์ใน
การประชุม โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะ
สามารถมองเห็นและไดย้นิอยา่งชดัเจน 
และสามารถใชโ้ต๊ะประชุมลกัษณะน้ีใน
การกิจกรรมอ่ืนๆไดอี้กดว้ย แต่ผูน้  า
เสนอภาพในการประชุมอาจตอ้งสลบัท่ี
นัง่เพื่อการน าเสนอ หอ้งประชุมรูปแบบ
น้ีจะมีประสิทธิภาพมากส าหรับกลุ่ม
ประชุมท่ีนอ้ยกวา่ 20 คน



 รูปแบบการจดัหอ้งแบบหอ้งเรยีน (Classroom)

เป็นรูปแบบมาตรฐานท่ีใช้ทัว่ไป โดย
เน้นจ านวนผู ้เข้าประชุมจ านวนมาก 
เป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับ
การประชุมแบบส่ือสารทางเดียว โดย
ห้องประชุมแบบน้ีจะเป็นการประชุม
แบบท่ีใชพ้ื้นท่ีส าหรับจดบนัทึก เหมาะ
ส าหรับกลุ่มอภิปรายขนาดใหญ่



“

”

เอกสารท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการจดัการประชุมสมัมนา



เอกสารท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการจดัการประชุมสมัมนา

 ระเบียบวาระการประชมุ
 การเขียนโครงการ
 หนงัสือเชิญวิทยากร
 หนงัสือเชิญผู้ เข้าร่วมงานสมัมนา
 ค ากลา่วเปิด –ปิดโครงการสมัมนา
 เอกสารประเมินความพงึพอใจ
 เอกสารสาหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ



ระเบยีบวาระการประชมุ

คือ เอกสารท่ีมีความส าคัญท่ีจะน าเสนอเร่ืองต่างๆท่ีมีความส าคัญให้แก่
ผู้ เข้าร่วมประชมุได้รับรู้ และความแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นท่ีส าคญัต่างๆ
นัน้โดยการเขียนระเบียบวาระการประชุมท่ีเป็นทางการจะมีทัง้หมด 5วาระ 
ดงันี ้
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งท่ีประชมุทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชมุ ครัง้ท่ี....../......
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา



การเขียนโครงการจดัประชุมสมัมนา

การเขียนโครงการสมัมนาประกอบไปด้วย
1. ช่ือโครงการสมัมนาที่จะดาเนินการจดัสมัมนาในครัง้นี ้
2. วนัที่ เดือน พ.ศ. ท่ีจดัสมัมนาในครัง้นี ้
3. เวลาท่ีใช้ในการจดัสมัมนาในครัง้นี ้
4. สถานท่ีท่ีจะใช้จดัสมัมนาในครัง้นี ้
5. ผู้ รับผิดชอบโครงการสมัมนาในครัง้นี ้
6. หลกัการและเหตผุลที่จดัสมัมนาในครัง้นี ้
7. วตัถปุระสงค์ท่ีจดังานสมัมนาครัง้นี ้
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจดัสมัมนาครัง้นี ้
9. กลุม่บคุคลที่จะเข้าร่วมงานสมัมนาในครัง้นี ้
10. ลกัษณะและรูปแบบการจดัโครงการสมัมนาในครัง้นี ้
11. ระยะเวลาในการจดังานสมัมนาในครัง้นี ้
12. งบประมาณท่ีใช้ในการจดังานสมัมนาในครัง้นี ้
13. สถานที่จดังานสมัมนาในครัง้นี ้
14. ลายมือช่ือผู้ เสนอโครงการในครัง้นี ้



หนงัสอืเชญิ

วทิยากร



“

”

การวางแผน และกระบวนการการจดังานสมัมนา



การวางแผน และกระบวนการการจดังานสมัมนา

 การเตรียมการกอ่นการจดัสมัมนา

 การด าเนินการระหวา่งการจดัสมัมนา

 การด าเนินการหลงัการจดัสมัมนา



การเตรียมงานก่อนการจดัสมัมนา



การด าเนินการระหวา่งการจดัสมัมนา



การด าเนินงานหลงัการจดัสมัมนา



“

”

การเขียนรายงานผลการดาเนินการจดัสมัมนา



การเขียนรายงานผลการด าเนินการจดัสัมมนา

 วิธีการเขียนรายงานผลการด าเนินการจดัสมัมนา
 วิธีการพิมพ์รายงานผลการด าเนินการจดัสมัมนา
 วิธีการจดัท ารูปเลม่รายงาน
 การเขียนบรรณานกุรม 



“

”

หน่วยงานและสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสมัมนา



หน่วยงานและสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสมัมนา

1. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)
2. สานักงานส่งเสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ (สสปน.)
3. กระทรวงการต่างประเทศ
4. สมาคมส่งเสริมการประชมุนานาชาติ (ไทย)
5. สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)
6. สมาคมโรงแรมไทย 
7. บริษทัการบินไทย จากดั (มหาชน)
8. สถานท่ีสาหรบัการจดัสมัมนา



การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)

หนา้ทีข่องการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทยทีเ่ก่ียวกบัการสนบัสนุนการจดังานประชุมสมัมนา

ภายในและภายนอกประเทศดงัน้ี

สง่เสรมิการตลาดธุรกิจดา้นการจดัประชุม สมัมนา นิทรรศการและการทอ่งเทีย่วเพ่ือเป็น

รางวลัจากตา่งประเทศและภายในประเทศ

จดัหาและรวบรวมขอ้มูลขา่วสารและสิง่อานวยความสะดวกตา่งๆ ทีส่นบัสนุนการดาเนิน

ธุรกิจดา้นการจดัประชุม สมัมนา นิทรรศการและการทอ่งเทีย่วเพ่ือรางวลั

สนบัสนุนหน่วยงานตา่งๆ ในการเสนอตวัเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมสมัมนาระดบั

นานาชาติในประเทศไทย

พฒันาบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละทกัษะในการจดัประชุม สมัมนา นิทรรศการและการ

ทอ่งเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลัโดยการฝึกอบรม

สารวจสถิตกิารจดัประชุม สมัมนา นิทรรศการและการทอ่งเทีย่วเพ่ือเป็นรางวลัทีจ่ดัขึ้นใน

ประเทศไทย



ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) THAILAND 

CONVENTION AND EXHIBITION BUREAU: TCEB) :

มีอ านาจและหน้าท่ีในการจดัประชมุนานาชาติ ดงันี ้
1. ก าหนดนโยบายและมาตรการในการสง่เสริมการจดัประชมุ การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั และ
การจดังานแสดงสนิค้าในประเทศไทย
2. สง่เสริมและประชาสมัพนัธ์ธุรกิจการประชมุ การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั และการจดังานแสดง
สนิค้าในประเทศไทย
3. เป็นตวัแทนของประเทศในการจดัท าข้อเสนอเพ่ือรับเป็นเจ้าภาพในการจดังานประชมุสมัมนา
ในระดบันานาชาติ
4. เป็นศนูย์ข้อมลูและให้บริการข้อมลู รวมทัง้ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าด้านการสง่เสริมการจดั
ประชมุสมัมนา การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั และการจดังานแสดงสนิค้าในประเทศไทย
5. สนบัสนนุหรือจดัการสมัมนา ฝึกอบรม และพฒันาบคุลากรเก่ียวกบัอตุสาหกรรมไมซ์ MICE
ในประเทศไทย
6. ก าหนดมาตรฐานและรองรับคณุภาพของผู้ประกอบการอตุสาหกรรม MICEในประเทศไทย
7. เป็นศนูย์กลางประสานงานและอานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอตุสาหกรรม MICE 

ในประเทศไทย



กระทรวงการต่างประเทศ (MINISTRY INISTRY OF FOREIGN 

AFFAIRS OF THE KINGDOM OF THAILAND 

HAILAND)

1. เป็นตวัแทนรฐับาลในการประชุมและการเจรจาระหวา่งประเทศ ปกป้อง รกัษา และสง่เสรมิผลประโยชน์ของไทยในเวททีวภิาค ี
พหุภาค ีและมสีว่นรว่มในการกาหนดบรรทดัฐานระหวา่งประเทศ
2. เป็นองคก์รทีก่ ากบัดแูลนโยบายการตา่งประเทศในภาพรวม ใหค้ าปรกึษาและขอ้เสนอแนะเชงิยทุธศาสตร ์นโยบาย และกลยทุธ์
ดา้นการต่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายระหวา่งประเทศแก่รฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของไทย
3. คุม้ครอง สง่เสรมิ และดแูลสทิธแิละผลประโยชน์อนัชอบธรรมของคนไทยในต่างประเทศ 
4. น าองคค์วามรูจ้ากต่างประเทศ มาตรฐานสากลและบรรทดัฐานระหวา่งประเทศมาชว่ยขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมไทย
5. เสรมิสรา้งความเชื่อมัน่และภาพลกัษณ์ทีด่ขีองไทยในต่างประเทศและเวทรีะหวา่งประเทศ
6. ด าเนินงานเกีย่วกบัพธิกีารและระเบยีบแบบแผนสากลเพือ่สนบัสนุนงานดา้นการต่างประเทศ
7. สง่เสรมิและด าเนินงานดา้นความรว่มมอืเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศทัง้ในระดบัทวภิาคแีละพหุภาคี
8. สรา้งองคค์วามรูด้า้นการต่างประเทศ และใหค้วามรูค้วามเขา้ใจดา้นการต่างประเทศต่อภาคสว่นตา่งๆ และสาธารณชนไทย
9. บรูณาการภารกจิดา้นการต่างประเทศกบัทุกภาคสว่น
10. พฒันาองคก์รใหม้คีวามพรอ้มในการท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาล 



สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย ) (THAILAND   

INCENTIVE & CONVENTION ASSOCIATION :TICA ) :

1. พฒันาศกัยภาพของสมาชกิในสมาคมผา่นทางการแลกเปลีย่น
ขอ้มลูแนวโน้มของอุตสาหกรรมต่างๆ
2. ประสานสรา้งความสมัพนัธก์บัสมาคมทีเ่กีย่วกบังานแสดงสนิคา้
และนิทรรศการนานาชาตใินต่างประเทศเพือ่ดงึดดูงาต่างๆ เขา้มา
จดัในประเทศไทย
3. การจดัการฝึกอบรมสมาชกิของสมาคมโดยมเีป้าหมายเพือ่
พฒันาและสง่เสรมิอุตสาหกรรมงานแสดงสนิคา้และนิทรรศการ
นานาชาตใินประเทศไทย
4. รวมรวมขอ้มลูของการจดัประชุมสมัมนาระดบันานาชาต ิจุดอ่อน 
จุดแขง็ โอกาสและอุปสรรคของการจดัสมัมนาในประเทศไทย



สมาคมการแสดงสินคา้ (ไทย) (THAI EXHIBITION 

ASSOCIATION :

ส่งเสริมสมาคมและวิสาหกิจท่ีการประกาอบการและให้บริหารประเภทท่ีเก่ียวข้องกบัการจดังานแสดงสินค้า
ในระดบัท้องถ่ินและนานาชาติ ให้บริการแก่ผู้ เข้าร่วมแสดงสินค้านานาชาติ
2.ส่งเสริมเผยแพร่ให้ประเทศมีรายได้จากต่างประเทศ โดยการชกัชวนให้หน่วยงานองค์การหรือสถาบนัจาก
ต่างประเทศเลือกประเทศไทยเป็นสถานท่ีจัดงานและหรือ เข้าร่วมแสดงและร่วมชมงานแสดงสินค้า
นานาชาติในประเทศไทยให้มากขึน้
3. ส่งเสริมให้มีการเตรียมสิ่งอานวยความสะดวก ตลอดจนการบริการให้แก่ผู้ เข้าร่วมแสดงหรือสมาคมแสดง
สินค้านานาชาติในระดบัเทียบเท่ามาตรฐานสากล
4. ส่งเสริม สร้างความร่วมมือและความสามัคคีอันดีระหว่างสมาชิกทัง้หลายของสมาคมตลอดจน
แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นซึง่กนัและกนัในด้านวิชาการ และข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบักิจการการดาเนิน
ธุรกิจงานแสดงสินค้าในระดบัท้องถ่ินและนานาชาติ
5. ให้ความช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอปุสรรคข้อขดัข้องต่างๆ รวมทัง้การทาความตกลงกบับุคลภายนอกเพ่ือ
คุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ร่วมกนัในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก
6. ร่วมมือและประสานงานกบัภาครัฐและเอกชน เช่นองค์กร สมาคม บริษัท คณะบคุคลหรือบคุคลใดๆ เม่ือ
สมาคมเห็นว่าการร่วมมือดงักล่าวจะเป็นการช่วยเหลือหรืออานวยความสะดวกในการบรรลซุึง่วัตถปุระสงค์
ของสมาคม
7. ดาเนินการส่งเสริมให้มีการจัดอบรมสัมมนาในงานด้านกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการขายและการดาเนิน
กิจการหรือการให้บริการแก่ผู้ เข้าร่วมงานแสดงและผู้ เข้าร่วมชมงานแสดงสินค้า



สมาคมโรงแรมไทย
(THAI HOTELS ASSOCIATION  : THA) :

ส่งเสริมและสร้างประกอบวสิาหกิจประเภทท่ีเก่ียวกบัโรงแรมหรือกิจการโรงแรมและการท่องเท่ียว
(2) ส่งเสริมและสร้างความร่วมมืออนัดีระหวา่งสมาชิกทั้งหลายของสมาคม
(3) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแกไ้ขอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งต่างๆรวมทั้งเจรจาทาความตาลงกบับุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกนัในการ
ประกอบวสิาหกิจของสมาชิก
(4) ประสานความสามคัคีและแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัในทางวชิาการตลอดจนข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบักิจกรรมโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว
(5) คุม้ครองส่งเสริมและรักษาผลประโยชนร่์วมกนั
(6) ร่วมมือและประสานงานกบัภาครัฐบาลและเอกชนท่ีสมาคมเห็นว่าการร่วมมือดงักล่าวจะเป็นการช่วยเหลืออานวยความสะดวกในการบรรจุ
วตัถุประสงคข์องสมาคม
(7) เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสมาคมตลอดจนข่าวสารอนัเก่ียวกบัธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว
(8) ด าเนินการส่งเสริมการจดัใหมี้การอบรมสัมมนาในงานดา้นกิจการโรงแรมและธุรกิจประเภทอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการโรงแรมและการท่องเท่ียว
(9) ด าเนินการทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมหรือเพิ่มพูนผลประโยชนใ์หแ้ก่สมาชิก
(10) ช้ีแจงและเสนอแนะใหรั้ฐบาลไดเ้ขา้ใจและช่วยแกไ้ขปัญหาตลอดจนอุปสรรคต่างๆอนัมีต่อกิจการโรงแรมและธุรกิจประเภทอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจการโรงแรมและการท่องเท่ียว
(11) ร่วมมือกบัรัฐบาลในการส่งเสริมการทาธุรกิจใหอ้ยูใ่นมาตรฐานท่ีดีและสอดคลอ้งกบันโยบายของทางราชการ
(12) ทาความตกลงหรือวางระเบียบใหส้มาชิกปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัเพื่อใหป้ระกอบวสิาหกิจของสมาชิกไดด้าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย
(13) ประนีประนอมขอ้พิพาทระหวา่งสมาชิกหรือระหวา่งสมาชิกกบับุคคลภายในนอกในกาประกอบวสิาหกิจ



บริษทั การบินไทย จากดั (มหาชน)

การใหบ้รกิารผูโ้ดยสาร สนิคา้ และเตรยีมพรอ้มอากาศยานทัง้ก่อนและหลงัเดนิทาง 

การใหบ้รกิารอาหารเครือ่งดืม่ระหวา่งการเดนิทาง 

การใหบ้รกิารซอ่มบารุงอากาศยาน 

การใหบ้รกิารดา้นการอ านวยการบิน 

การจ าหน่ายสนิคา้ปลอดภาษีบนเครือ่งบิน และการจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลึก 

การใหบ้รกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว และสนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว 

การใหบ้รกิารดา้นการฝึกอบรมบุคลากรดา้นการใหบ้รกิารการบิน (รว่มทุน)

การใหบ้รกิารดา้นการจดัหาแรงงาน (รว่มทุน) 

การใหบ้รกิารเชื้อเพลิงอากาศยาน (รว่มทุน)

การใหบ้รกิารระบบจ าหน่ายและส ารองทีน่ ัง่ 



สถานท่ีส าหรับการจดัสัมมนา

โรงแรมและรีสอร์ท



ศูนยส์ าหรับจดัการประชุมสัมมนา

ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ
ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค

ศูนยป์ระชุมและแสดงสินคา้นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา (เชียงใหม่)



หน่วยงานราชการตา่งๆ เช่น มหาวิทยาลยั โรงเรียน


