
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมสมัมนาฝ่ายเลขานกุาร ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. วสิามญัฯ 

หวัขอ้ “เทคนคิการจดัการประชุม” 
วนัที ่20 เมษายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.                                                                                                                         

ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร ์กรงุเทพมหานคร  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานท่ีปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
ประธานท่ีปรึกษาเลขาธิการ สกสค. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.นครสวรรค์  
อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

“การประชุม” ในหลากหลายมติ ิ

การประชุม 

ทีม่า  http://www.dcbsdcon.org/ประโยชนแ์ละความส าคญัขอ/ 
http://www.dla.go.th/work/kpinow/7ebook/pdf/2555/ 

ความหมาย 

วตัถปุระสงค ์

 ความส าคญั 

 ประโยชน ์

กจิกรรมทีบุ่คคลต ัง้แตส่องคนขึน้ไป                
มกีารพบปะกนั 

มกีารก าหนดวนั เวลา สถานทีไ่วล้ว่งหนา้ 

วตัถปุระสงค ์เพือ่แลกเปลีย่นความรู ้         
ความคดิเห็น แกป้ญัหา ฯลฯ 

สรา้งความเขา้ใจและความสมัพนัธท์ ีด่รีะหวา่งบคุลากร    
ภายในองคก์ร 

เป็นโอกาสในการแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเห็น            
และประสบการณร์ว่มกนั 

อ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน 

เป็นเครือ่งมอืถา่ยทอดความรูสู้ส่าธารณะ 

เป็นเครือ่งมอืของผูบ้รหิารในการท างาน 

เพือ่แจง้ขอ้มูลขา่วสาร 

เพือ่จงูใจและประกาศเกยีรตคิณุ 

เพือ่รว่มกนัคดิสรา้งสรรค ์

เพือ่รว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

เพือ่รว่มกนัตดัสนิใจ 

เพือ่สอนงานและฝึกอบรม 

เกดิการท างานเป็นทมีและสรา้งความรบัผดิชอบ
รว่มกนั  

เกดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละวธิกีารใหม ่ๆ 

ใชต้ดิตามความคบืหนา้ของงานหรอืภารกจิที่
ไดร้บัมอบหมาย 

ชว่ยแบง่เบาภาระความรบัผดิชอบระหวา่งผูท้ ีต่อ้ง
ปฏบิตังิานรว่มกนั 

กระจายขา่วสารไปยงัผูเ้ก ีย่วขอ้งอยา่งถกูตอ้ง
ตรงกนัและรวดเร็ว 

http://www.dcbsdcon.org/ประโยชน์และความสำคัญขอ/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า http://www.dla.go.th/work/kpinow/7ebook/pdf/2555/ 

การด าเนนิ “การประชุม” ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ทีม่า https://sites.google.com/site/khwamruphasathai/home/kar-prachum 

ทีม่า http://www.senate.go.th/km/data/secreatary/meeting_arrangement.pdf 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oUwLh30VPFIJ:www.udonthani.ru.ac.th/doc/KM/Meeting%2520Management%2520%2520km. 
docx+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=th 

เตรยีมพรอ้มอยา่งไร? ให ้“การประชุม” มปีระสทิธภิาพ 

 
การวางแผนส าหรบัการประชุม 

การนัดหมาย วัน เวลา ระยะเวลา        
ชว่งระยะหา่งของการประชมุ และหัวขอ้

เรือ่งการประชมุ 

1  

 

การเตรยีมวาระการประชุม 
 เป็นหัวใจของการประชมุ ประธาน

และเลขานุการตอ้งปรกึษาหารอืกัน

เพือ่ก าหนดวาระการประชมุ  

2 

4 5 6 
 

 

การเตรยีมเอกสารประชุม 

 เชน่ ระเบยีบวาระการประชมุ 

รายงานการประชมุ ขอ้มลูทีเ่กีย่วกับ

เรือ่งทีเ่สนอ แบบลงนาม เป็นตน้ 

 

การเตรยีมสถานที ่
เลอืกหอ้งประชมุทีส่ะดวกตอ่การเดนิทาง 

ขนาดเหมาะสม ไมม่เีสยีงรบกวน         

รวมถงึมเีครือ่งอ านวยความสะดวก  

 

3 

การเตรยีมอปุกรณ์ 
และเครือ่งอ านวยความสะดวก  
เชน่ เครือ่งขยายเสยีง เครือ่งบันทกึเทป 

กระดาษจด คอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊      
กลอ้งถา่ยรปู เป็นตน้ 

 

การเตรยีมตวัของเลขานกุาร 

เชน่ ตดิตอ่ผูเ้ขา้ร่วม เตรยีมวาระ          

ท าหนังสอืเชญิ ค าสั่งแตง่ตัง้ ท าเอกสาร

จองหอ้ง เตรยีมอปุกรณ์และสิง่อ านวย

ความสะดวก เตรยีมอาหารและเครือ่งดืม่   

“ภาษา” กบั “การประชุม” เร ือ่งทีต่อ้งใหค้วามส าคญั 

การ

ประชุม 

ไมเ่ป็นทางการ 

ใชภ้าษาสนทนาแบบพดูคยุ  

แตค่ าพดูตอ้งสือ่ความหมายชดัเจน 

เป็นทางการ 

ใชภ้าษาสภุาพ และควรใชค้ าว่า  

“ขอ” เสมอในการประชมุ 

1. ตอ้งเกดิจาก
ความตอ้งการที่

แทจ้รงิ 

2. ต ัง้เป้าหมาย
ส าหรบัการประชมุ 

3. ใหก้ลุม่          
เป็นผูก้ าหนด        
การตดัสนิใจ 

4. ด าเนนิการตาม
ตารางเวลา 

5. ใหค้วามสนใจกบั
สิง่ส าคญั 

6. ด าเนนิการ
ประชมุตามทีว่างไว ้

7. ท าใหท้กุคน         
มสีว่นรว่ม 

8. มผีูด้ าเนนิการ
ประชมุทีด่ ี

9. กอ่นปิดการ
ประชมุทบทวนสรปุ
ประเด็นส าคญั 

การเขยีนรายงาน “การประชุม” ใหม้คีณุภาพ 

ทีม่า https://th.jobsdb.com/th-th/articles/ 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oUwLh30VPFIJ:www.udonthani.ru.ac.th/doc/KM/Meeting%2520Management%2520%2520km.
docx+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=th 

1 

รูว้ธิคีดิกอ่นเขยีน  

2 

ล าดบั

ความคดิ  

3  
จดัโครงสรา้ง
ความคดิ  

4 
เขา้ใจ

องคป์ระกอบ

เนือ้หา  

5 

เขยีนใหอ้า่น

และเขา้ใจ
งา่ย  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ประชุมระยะไกล” อกีหนึง่ทางเลอืก
ของการประชุม 

5 เทคโนโลยทีีจ่ าเป็นตอ่การประชุม 

1. การน าเสนอในรปูแบบไรส้าย 

2. อปุกรณ์แสดงภาพเสมอืนและอปุกรณ์เอว ี

3. เครือ่งมอืส าหรบัประสทิธภิาพการท างาน         
เชน่ โปรแกรมชว่ยดาวน์โหลดขอ้มลู RedBoot 

4. การรวมการสือ่สารไวด้ว้ยกนั 

5. ซอฟตแ์วรจ์ดัตารางเวลาหอ้งประชุม 

1. การประชุมทางไกลดว้ยเสยีง 

2. การประชุมทางไกลดว้ยวดีทิศัน ์

3. การประชุมทางไกลดว้ยคอมพวิเตอร ์

4. การประชุมทางไกลบนสมารท์โฟน 

ทีม่า https://th.routestofinance.com/effective-meetings-produce-results 

       https://www.scoro.com/blog/tips-for-effective-meeting-management/ 
 https://th.jobsdb.com/th-th/articles/ประชุมใหม้ปีระสทิธภิาพ 

1. ก าหนดเป้าหมายและประเด็นการประชุมให้
ชดัเจน 

2. เตรยีมความพรอ้มกอ่นการประชุม                
48 ช ัว่โมง 

3. เชญิผูเ้ขา้รว่มประชุมทีเ่ก ีย่วขอ้งเทา่น ัน้ 4. เร ิม่ประชุมตรงเวลา  

5.ผูเ้ขา้รว่มประชุมทกุคนควรมสีว่นรว่ม               
ในการประชุมอยา่งเหมาะสม 

6.กระตุน้ความคดิสรา้งสรรค ์ความมุง่ม ัน่           
และแรงบนัดาลใจของผูเ้ขา้รว่มประชุม 

7. อยา่ออกนอกประเด็น และมขีอ้สรปุทีช่ดัเจน 
8. หลกีเลีย่งการท างานอืน่ ๆ พรอ้มๆ                 

กบัการประชุม 

9. ระยะเวลาการประชุมเหมาะสม ไมน่านเกนิไป 
10. จดัการการประชุมโดยผูน้ าการประชุมท ัง้
กอ่น ระหวา่ง และหลงัการประชุม / ตอ้งม ี

คนฟนัธง 

11. เปิดโอกาสใหซ้กัถามหรอืแลกเปลีย่น       
ความคดิเห็น 

12. จดบนัทกึการประชุมเสมอ 

13. ตดิตามผลการประชุม  14. ใชเ้ทคโนโลยชีว่ยในการประชุม 

    “เทคโนโลย”ี ตวัชว่ยของ “การจดัประชุม” ยคุไทยแลนด ์4.0 

ทีม่า http://www.tenavgroup.com/conference-room-technology.html ทีม่า http://www.stou.ac.th/Schools/Sst/main/eLearning/Oa/html/charpter10.html 

    เคล็ดไมล่บั จดัการจดัประชุมอยา่งไร? ใหส้ าเร็จ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กรณีศกึษา : คน 10 ประเภททีท่ าให ้“การประชุม” ลม้เหลว 

1. “คนรูม้าก” เกง่ทีส่ดุ รูท้กุอยา่ง    
ถกูคนเดยีว 

2. “คนคา้น” ปฏเิสธทกุเร ือ่ง        
แมแ้ตเ่ร ือ่งของตวัเอง 

3. “คนโตเต”๋  ไมส่นใจ                 
ขาดสมาธ ิ ชวนคนอืน่คยุ   

4. “คนนอกเรือ่ง” ตามไมท่นั          
นอกประเด็น หลงประเด็น 

5. “คนโตว้าท”ี พดูมากขม่เพือ่น     
นกัโตเ้ถยีงเอาชนะ 

6. “คนขีอ้าย” เงยีบไมก่ลา้พดู      
กลวั เขนิ 

7. “คนลน้” มขีอ้มลูมาก                 
แตไ่มส่ามารถสรปุประเด็นได ้

8. “คนขีข้โมย” รอเอาความคดิ      
คนอืน่มาเป็นของตวัเอง 

9. “คนยงัไงก็ได”้ พรอ้มเห็นดว้ย    
กบัทกุอยา่ง 

10. “คนไมร่กัษาเวลา” มาสาย        
ใชเ้วลามาก กนิเวลาคนอืน่ 

ทีม่า https://positioningmag.com/61292 


