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เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
สุธี วัฒนวันยู : ผู้บรรยาย
๑. ความหมายและความสาคัญของการประชุม
การประชุม หมายถึง การมารวมกั นเพื่ อประโยชน์ อย่ างใดอย่างหนึ่ง หรือมาร่ว มพบกัน เพื่ อ
ปรึกษาหารือกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
การบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษานั้ น บริ ห ารงานโดย
องค์ ค ณะบุ ค คล คื อ คณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (ก.ค.ศ.) และยั ง มี ก ลไก
การบริหารงานของ ก.ค.ศ. อื่น ๆ อีก เช่น คณะอนุกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ” เพื่อทา
การใด ๆ แทน ก.ค.ศ. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา เรียก
โดยย่ อว่า“อ.ก.ค.ศ. เขตพื้น ที่การศึกษา” ซึ่งดาเนินการบริห ารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยผ่านทางการประชุมทั้งสิ้น จึงเห็นได้ว่าการประชุมมีความสาคัญต่อการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องทาให้การประชุมมี
ประสิทธิภาพ
๒. องค์ประกอบของการประชุม
ในการประชุมแต่ละครั้งมีองค์ประกอบหรือบุคคลที่ทาให้การประชุมดาเนินการไปได้ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ประธาน หมายถึง ผู้ทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุม
บทบาทหน้าที่ของประธาน
๑) มีอานาจกาหนดนัดหมายการประชุม เรียกประชุม เลื่อนการประชุม สั่ งพักการประชุม
ชั่วคราว สั่งปิดการประชุม และเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในกรณีที่การลงมติที่คะแนนเสียงในแต่ละฝ่ายเท่ากัน
๒) เป็นผู้กาหนดระเบียบวาระการประชุม กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม
รวมทั้ ง พิ จ ารณาเชิ ญ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มประชุ ม โดยมอบหมายเรื่ อ งทั้ งหมดนี้ ใ ห้ เ ลขานุ ก าร
เป็นผู้ดาเนินการต่อไป
๓) ในขณะประชุม ประธานเป็นผู้ ดาเนินการประชุม และควบคุมให้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยให้โอกาสผู้เข้าประชุมได้เสนอความเห็น และควรสรุปมติที่ประชุมในเวลาอันสมควร
๒.๒ กรรมการ หมายถึง ผู้เข้าร่วมเป็นองค์ประชุมหรือผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ
ต่อที่ประชุม
บทบาทหน้าที่ของกรรมการ
๑) เข้าประชุมตามกาหนดเวลาที่ได้รับนัด หมาย หากไม่สามารถเข้าประชุมได้ ควรแจ้งให้
เลขานุการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
๒) ศึกษาระเบียบวาระพร้อมเอกสารการประชุม และเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอที่ประชุม
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๓) ให้ความร่วมมือ พิจารณา แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมอย่างตรงไปตรงมา
๔) การพิจารณาออกเสียงใช้หลักนิติธ รรม และหลักคุณธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสาคัญ
๕) ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีกรรมการผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ๆ
กรรมการผู้นั้นจะต้องออกจากห้องประชุม
๖) กรณีที่เป็นเรื่องลับ ต้องรักษาความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด
๒.๓ ฝ่ายเลขานุการ หมายถึง ผู้ทาหน้าที่จัดประชุมในการประชุมครั้งนั้น รวมทั้งผู้ทาหน้าที่
เสนอเรื่องต่อที่ประชุม
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ
๑) การจัดระเบียบวาระ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เสนอประธานเห็นชอบก่อน
ส่งให้อนุกรรมการ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน
๒) เตรียมห้องประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เอกสารอ้างอิง และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่จะอานวยความสะดวกในการจัดประชุม
๓) ติดต่อ ประสานอนุกรรมการให้มาประชุมตามกาหนดเวลา
๔) นาเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
๕) บันทึกรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้ง
เหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็น
แย้งนั้นไว้ด้วย
๖) สาหรับกรณีที่มีการประชุมลับ ให้ บันทึกลับแยก ตามระเบียบสานักนายกว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
๗) จัดทารายงานการประชุมพร้อมมติที่ประชุม ควรส่งให้กรรมการทราบภายใน ๗ วัน
๘) ติดตามผลการดาเนินการตามมติที่ประชุม และจัดทารายงานเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป
๓. การเตรียมการประชุม
ในการเตรียมการประชุมนั้น ฝ่ายเลขานุการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
๓.๑ การจั ดท าระเบี ย บวาระการประชุ มเป็ นการจั ดท าเอกสารที่ จะใช้ ในการประชุ ม ซึ่ งจะ
เรียงลาดับไป ดังนี้
๑) ระเบียบวาระที่ ๑ – เรื่องที่ประธานและฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๒) ระเบียบวาระที่ ๒ – เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๓) ระเบียบวาระที่ ๓ – เรื่องสืบเนื่อง
๔) ระเบียบวาระที่ ๔ – เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕) ระเบียบวาระที่ ๕ – เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๖) ระเบียบวาระที่ ๖ – เรื่องอื่น ๆ
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๓.๒ การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารสาหรับการประชุม
๑) การจัดเตรียมข้อมูลหรือบันทึกเรื่องฝ่ายเลขานุการเจ้าของเรื่องที่จะนาเสนอที่ประชุม
จะต้องจัดทาเอกสารเพื่อส่งให้ฝ่ายเลขานุการผู้จัดประชุม
๒) การจั ด เตรี ย มเอกสารส าหรั บ การประชุ ม ฝ่ า ยเลขานุ ก ารผู้ จั ด ประชุ ม ต้ อ งจั ด
เตรียมเอกสารที่จะใช้ประกอบการประชุม เช่น หนังสือกฎหมายพระราชบัญญัติ หนังสือเวียน หนังสือกฎ –
ระเบียบต่าง ๆ ฯลฯ
๓.๓ การจัดทาหนังสือเชิญประชุม
ฝ่ ายเลขานุ การผู้ จั ดประชุ มต้ องจั ดท าหนั งสื อเชิ ญประชุ ม ส่ งถึ งประธานและกรรมการ
โดยจัดทาเป็นหนังสือราชการภายนอก
๓.๔ การจองห้องประชุม การเตรียมห้องประชุม การเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๓.๕ การยืมเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมและการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการเงินต่าง ๆ
ฝ่ายเลขานุ การผู้ จั ดประชุมจะต้องยืมเงินทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม
รวมทั้งจัดทาเอกสารใบสาคัญรับเงิน ดังนี้
๑) ค่าเบี้ยประชุม
๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการ
– ค่าเบี้ยเลี้ยง
– ค่าพาหนะ
๓) ค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ
๔) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๓.๖ การจัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
ฝ่ายเลขานุการต้องจัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ถึงประธานและกรรมการล่วงหน้าก่อน
การประชุมอย่างน้อย ๓ วัน
๓.๗ การประสานการประชุม และการตรวจสอบการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ฝ่ายเลขานุการต้องประสานการประชุมและขอคายืนยันการเข้าร่วมประชุมจากกรรมการ
โดยปกติให้ประสานก่อนวันประชุม ๒ วัน
๔. การจัดทาบันทึกเรื่องและการจัดทารายงานการประชุม
๔.๑ การจัดทาบันทึกเรื่อง เป็นงานของฝ่ายเลขานุการผู้นาเสนอเรื่องต่อที่ประชุมจะต้องจัดทา
บันทึกเรื่อง
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บันทึกเรื่องจะมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) เรื่องที่ หมายถึง การจัดลาดับเรื่องที่จะนาเสนอต่อที่ประชุม
๒) เรื่อง หมายถึง ชื่อเรื่องที่จะนาเสนอ
๓) คาขอ หมายถึง รายละเอียดของเรื่องที่จะนาเสนอ
๔) กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ
ที่ใช้ประกอบการพิจารณาคาขอเรื่องนั้น
๕) รายละเอียดประกอบการพิจารณา หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นาเสนอเพื่อที่จะ
นามาประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะนามาพิจารณา ข้อมูล
ปริ มาณงานของสถานศึ กษาที่ เกี่ ยวข้ อง เหตุ ผลความจ าเป็ นหรื อประโยชน์ ที่ ทางราชการจะได้ รั บจากการ
พิจารณา มติของ อ.ก.ค.ศ.ฯ ที่เคยพิจารณาในกรณีเดียวกัน เป็นต้น
๖) การวิเคราะห์และความเห็นของสานักงาน ก.ค.ศ. หมายถึง ข้อวิเคราะห์และความเห็นของ
สานั กงาน ก.ค.ศ. จากการที่ได้พิจารณาข้อมูลจากรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่นาเสนอว่าเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบี ย บ และหลั กเกณฑ์ ฯ ที่ก าหนดหรือ ไม่ จะเห็ นควรให้ ความเห็ น ชอบ ไม่ เ ห็ น ชอบ อนุ มั ติ
หรือไม่อนุมัติ
๗) ประเด็ น ที่ เ สนอเพื่ อพิ จารณา หมายถึ ง การสรุ ปความเห็ นของส านั กงาน ก.ค.ศ.
ที่จะนาเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. พิจารณาว่ามีประเด็นใดบ้าง
๘) มติ อ.ก.ค.ศ. หมายถึง สรุปผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.ฯ ในเรื่องนั้น ๆ หลั งจากที่ได้
พิจารณาข้อมูล ซึ่งอาจจะมีมติเป็นไปตามความเห็นของสานักงาน ก.ค.ศ. หรือไม่ก็ได้ หรืออาจจะมีประเด็นเพิ่มเติม
ทั้งนี้ มีรายละเอียดองค์ประกอบบันทึกเรื่อง ดังต่อไปนี้
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........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ
.......................................................................................................................................................
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๔.๒ การจัดทารายงานการประชุม
ภายหลังการประชุม เป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการผู้จัด จะต้องจัดทารายงานการประชุม
ระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ให้ ความหมายของ
รายงานการประชุมว่าเป็นการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็น
หลักฐาน ให้จัดทารายละเอียดดังนี้
๑) รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อการประชุมนั้น
๒) ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม
๓) เมื่อ ให้ลงวัน เดือน ปีที่ประชุม
๔) สถานที่ที่ประชุม
๕) ผู้ มาประชุม ให้ ล งชื่อและหรือตาแหน่งของผู้ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมา
ประชุมในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใด หรือตาแหน่งใด
๖) ผู้ ไ ม่ม าประชุ ม ให้ ล งชื่ อและหรื อ ตาแหน่ ง ของผู้ ที่ไ ด้ รับ แต่ งตั้ ง เป็ น คณะที่ ประชุ ม
ซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ามี)
๗) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ให้ ล งชื่ อ และหรื อ ต าแหน่ ง ของผู้ ที่ มิ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะ
ที่ประชุมซึ่งได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
๘) เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม
๙) ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มต้นด้ วยประธานกล่าวเปิดประชุม
และเรื่องที่ประชุม กับมติ หรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลาดับ
๑๐) เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม
๑๑) ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น
โดยมีแนวทางการบันทึกรายงานการประชุมตามตัวอย่างต่อไปนี้
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แนวการบันทึกรายงานการประชุม
(ตัวอย่าง)
รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. ...............................................
วันที่ ........... เดือน ................................... พ.ศ. ...................
ณ .....................................................
ผู้มาประชุม
๑. ......................................................................
๒. ......................................................................
๓. ......................................................................
๔. ......................................................................
๕. ......................................................................
๖. ......................................................................
๗. ...........................................................................
๘. ...........................................................................
๙. ...........................................................................
๑๐. ..........................................................................
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ............................................................................
๒. ............................................................................

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ติดราชการอื่น
ติดภารกิจอื่น

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ................................................................... ตาแหน่ง ...................................................
๒. ................................................................... ตาแหน่ง ....................................................
๓. ................................................................... ตาแหน่ง ....................................................
เริ่มประชุมเวลา .................... น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
............................................................................................................................. .................
.............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ....../........ เมื่อวันที่ ........................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
............................................................................................................................. .................
.............................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๔.๑
............................................................................................................................. .................
.............................................................................................................................................................................
เรื่องที่ ๔.๒
............................................................................................................................. .................
............................................................................................................................................................... ..............
ฯลฯ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
............................................................................................................................. .................
.............................................................................................................................................................................
เลิกประชุม เวลา ................. น.
ลงชื่อ ....................................................... ผู้จดรายงานการประชุม
(....................................................)
ตาแหน่ง .................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(.....................................................)
ตาแหน่ง ................................................
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ลักษณะของรายงานการประชุมที่ดี
รายงานการประชุมที่ดีควรมีลักษณะหรือคุณสมบัติที่จาเป็นอย่างน้อย ๓ ประการ ดังนี้
๑)ความถูกต้ อง ในการจดและจัดทารายงานการประชุมนั้น จะต้องมีการเขียนสรุปต้นเรื่อง
ที่เป็นวาระการประชุมเสียก่อน พอให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องอะไร มีประเด็นแห่งการพิจารณาอย่างไร ที่ประชุม
ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วมีความเห็นอย่างไร
๒) ความเที่ยงตรง ความเที่ยงตรงที่ว่าหมายถึง ความพยายามที่จะต้องเขียนรายงานการประชุม
อย่างปราศจากอคติ เพื่อให้รายงานการประชุมนั้นเป็นไปตามความเป็นจริง
๓) ความชัด เจน รายงานการประชุมคือการบันทึกถึงสิ่ งที่ได้มีการแสดงความคิดเห็ นในที่
ประชุม สาหรับใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง ยืนยัน ตรวจสอบ ติดตามงาน หรือประเมินผลการปฏิบัติงาน
๕. มารยาทในการประชุม
๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๒) พูดจาสุภาพ ไพเราะ อ่อนน้อม
๓) ไม่พูดคุย ส่งเสียงดัง ขณะที่มีการประชุม
๔) ตั้งใจฟังเพื่อจับสาระของการประชุมให้ได้
๕) ไม่นางานอื่นมาทาในห้องประชุม
๖) ปิดเครื่องมือสื่อสาร
๖. เทคนิคการประชุม
๖.๑ การติดต่อประสานงาน ผู้จัดประชุมจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ มีการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่าง
ผู้จัดประชุมกับกรรมการ เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องที่จะนาเรื่องเสนอที่ประชุม รวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสถานที่ ฯลฯ
๖.๒ การนาเสนอเรื่องต่อที่ประชุม เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องจะต้องทาความเข้าใจเรื่องที่จะนาเสนอ
ต้องศึกษาหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายฯ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถ่องแท้ เตรียมตอบคาถามที่คาดว่ากรรมการ
จะต้องซักถาม ซ้อมการนาเสนอเรื่องต่อที่ประชุม เวลานาเสนอที่ประชุมจะต้องพูดจาให้ชัดถ้อยชัดคา ใช้ภาษา
สุภาพ ภาษาราชการ ไม่ใช้ภาษาปาก คาย่อ ถ้าเป็นไปได้ควรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพูดในที่ประชุม
๖.๓ การจัดทาบันทึกรายงานการประชุม เจ้าหน้าที่ที่เป็นฝ่ายเลขานุการซึ่งเป็นผู้จัดประชุม และ
จะต้องจัดทารายงานการประชุมด้ว ยนั้น จะต้องทาความเข้าใจเรื่องที่เจ้าของเรื่องได้นาเสนอในที่ประชุม
ฟังการอภิปรายในที่ประชุม และจับประเด็นรวมทั้งมติของที่ประชุม ควรเตรียมเครื่องบันทึกเสียงไว้บันทึกด้วย
หากมีกรณีที่มีปัญหาจะได้เปิดเครื่องบันทึกเสียงทบทวนคาอภิปราย หรือมติให้ชัดเจน ผู้จดรายงานการประชุม
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการใช้ภาษา หลักการเขียน หากเป็นไปได้ ควรเข้ารับการศึกษาอบรม
เพิ่มเติมในเรื่องนี้
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๖.๔ บุคลิกภาพและการปรับตัว ฝ่ายเลขานุการต้องมีบุคลิกภาพและการปรับตัวที่ดี
๖.๕ การเจรจาต่อรอง ต้องยึดหลักผลประโยชน์ของทางราชการ และพูดจาด้วยความสุภาพอ่อนน้อม
๗. คาศัพท์ที่ควรรู้สาหรับการใช้ในที่ประชุม
๗.๑ องค์ประชุม หมายถึง จานวนผู้มาประชุมในการประชุมครั้งนั้น การประชุมแต่ละครั้งจะต้อง
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด เช่น หากคณะกรรมการมีจานวน ๑๑ คน
จะต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย ๖ คน จึงจะครบองค์ประชุม
๗.๒ หนังสือเชิญประชุม หมายถึง เอกสารนัดหมายการประชุมที่แจ้งให้กรรมการทราบ ซึ่งจะมี
รายละเอีย ดเกี่ย วกับวัน เวลา และสถานที่ประชุม ผู้ มีห น้าที่จัดทาหนังสื อเชิญประชุมคือฝ่ ายเลขานุการ
ผู้ลงนามคือเลขานุการ
๗.๓ ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง เอกสารซึ่ งเรียงลาดับรายการที่กาหนดไว้ในการประชุม
แต่ละครั้ง
๗.๔ รายงานการประชุม หมายถึง เอกสารซึ่งบันทึกรายละเอียดของการประชุม ความเห็นของ
กรรมการที่มาประชุม และมติของที่ประชุมเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานในการดาเนินการต่อไป
๗.๕ มติของที่ประชุม หมายถึง ความคิดเห็นของที่ ประชุม หรือข้อวินิจฉัยเบื้องต้นที่เสนอต่อ
ที่ประชุม
๗.๖ ญัตติ หมายถึง ข้อเสนอเพื่อให้มีการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือข้อเสนอเพื่อลงมติ

๑

เทคนิคการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ : ยากหรือง่าย
สุรศักดิ์ วงสันติ (๒๕๕๘) ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดประชุมให้มีประสิทฝิภาพไว้ ดังนี้ ปัจจุบัน
การประชุม มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้บริหารนาแนวคิด ข้อสรุปที่ดีที่สุด
มาพัฒนาคุณภาพงาน อาจมีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กร แต่สิ่งหนึ่งที่
เหมือนกัน คือ ภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ขั้นเตรียมการจัดประชุม และหลังประชุม ผู้ปฏิบัติงานใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการ จะต้องมีใจรักในงาน ศึกษาเทคนิค วิธีการจัดประชุม และนาบทเรียนจากความผิดพลาด
ในปัจจุบัน มาปรับปรุงเพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งหากปฎิบัติได้ตามที่กล่าวมาแล้ว จะพบว่าการ
จัดการประชุมไม่ยากอย่างที่คิด
การประชุม คือ การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป มาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็ น
และประสบการณ์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปและแนวทางที่ถูกต้องในการพัฒนาองค์กร ปัจจุบันผู้บริหารหลาย
หน่วยงานมักนิยมแก้ปัญหาต่าง ๆ แทนที่จะอาศัยความคิดเห็นของตนเอง มาเป็นการประชุมเพื่อหาข้อสรุปใน
รูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งนับเป็นทางเลือกหนึ่งแทนที่จะอาศัยความคิดเห็นของตนเองไม่เป็นไปตาม
แนวทางระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น งานการประชุม จึงถูกกาหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรที่สนับสนุนการ
บริหารงานดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก
กระบวนการของการจั ดประชุมในแต่ล ะครั้ง ฝ่ ายเลขานุการไม่เพียงผลิ ตเอกสารหรือ
จดบันทึกการประชุมเท่านั้น แต่มีขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมการประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุม สรุปได้ดังนี้
๑. ก่อนการจัดประชุม เป็นขั้นตอนสาหรับการวางแผนและการจัดเตรียมการประชุม ดังนี้
- สารวจวันเวลาของคณะกรรมการ และสรุปวันประชุม
- จัดทาหนังสือแจ้งคณะกรรมการให้เสนอวาระการประชุมตามเวลาที่กาหนด
- ขออนุมัติเบิกงบประมาณเพื่อจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเบี้ยประชุม
- ประสานงานการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม หรืออาหาร (กรณีมีการจัดเลี้ยง)
- ประสานงานการเดินทางของกรรมการ (ภายนอก) และติดต่อยานพาหนะเพื่อรับส่ง
(กรณีมีคณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
- จัดทาเอกสารการประชุม เช่น การเรียบเรียงเนื้อหา สรุปวาระการประชุม หาข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องประกอบการประชุม ผลิตเอกสาร เป็นต้น
- จัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
๒. วันประชุม เป็นขั้นตอนของการดาเนินการประชุม ดังนี้
- บันทึกการประชุม
- บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- อานวยความสะดวกในการประชุม

๒

๓. หลังวันประชุม เป็นขั้นตอนของการสรุปผลการประชุม ดังนี้
- จัดทารายงานการประชุม
- แจ้งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการพิจารณารับรอง
- แจ้งมติการประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สรุปรายการค่าใช้จ่าย และรวบรวมหลักฐานเพื่อเบิกค่าใช้จ่าย
องค์ประกอบของคณะกรรมการ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้การจัดประชุมดาเนินไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ จะประกอบด้วย ประธาน กรรมการ และเลขานุการ ซึ่งแต่ละตาแหน่งจะมีความสาคัญ
บทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน
ประธานที่ประชุม
มีหน้าที่ทาให้การประชุมดาเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ต้องสรุปมติการประชุมที่ชัดเจน
สามารถควบคุมสถานการณ์ในห้องประชุมได้ วางตัวเป็นกลาง มีความยุติธรรม และกาหนดเวลาประชุม
ตามที่กาหนดไว้
กรรมการ
มีหน้าที่ต้องมีส่วนร่วมในการประชุม เสนอความคิดเห็นและศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้า
เข้าประชุมให้ตรงเวลา
เลขานุการ
มีหน้าที่ต้องศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อที่ประชุม รวมทั้งเสนอ
ความคิดเห็นและข้อมูลแก่ประธาน อานวยความสะดวกภายในห้องประชุม
คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถปฏิบัติงานด้านการประชุม ซึ่งทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของที่ประชุม ดังนี้
๑. ไม่จาเป็นต้องสาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย เพียงแต่อาศัยประสบการณ์และรัก
ในงานนั้น
๒. สามารถวางแผนการจัดประชุม และสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้
๓. มีความละเอียดรอบคอบ มีใจรักในงานบริการ และรับผิดชอบสูง
๔. สามารถสละเวลาส่วนตัว และมาปฏิบัติงานนอกเวลาทาการได้ เพราะจะต้องมีการ
จัดเตรียมและผลิตเอกสารการประชุมก่อนวันประชุม และการประชุมบางครั้ง อาจเลิกประชุม
เกินเวลาที่กาหนด
๕. มีความว่องไว พร้อมที่จะจัดทาเอกสารการประชุมให้ทันตามเวลาที่กาหนดไว้
๖. เป็นผู้ประสานงานที่ดี พร้อมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะแก่ผู้มารับบริการอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
๗. สามารถเก็บความลับได้เป็นอย่างดี
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ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะสามารถทาให้การจัดประชุมดาเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนี้
๑. ส่งวาระการประชุมมาให้ทันตามเวลาที่กาหนด เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า
การพิจ ารณาเอกสารกระชั้น ชิดจะท าให้ ฝ่ า ยเลขานุก ารไม่ส ามารถศึก ษาและหาข้ อมู ล เพื่ อประกอบการ
พิจารณาได้ทัน อาจส่งผลต่อมติการประชุมได้
๒. ประธานควรสรุปการประชุมให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสาหรับการสรุปมติการประชุม
๓. หากจาเป็นต้องมีการยกเลิกการประชุม ควรยกเลิกการประชุมล่วงหน้า เพื่อไม่ให้ผลกระทบ
ต่อค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม หรืออาหาร (กรณีมีการจัดเลี้ยง)
๔. ควรสนับสนุนงบประมาณสาหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ในการผลิตเอกสารที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูง เพื่อประหยัดเวลาและทาให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
๖. สนับสนุนห้องปฏิบัติงานที่มีพื้นที่สาหรับการผลิตและจัดเก็บเอกสาร
๗. ให้ความสาคัญและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานการประชุม มีลักษณะเป็นงานสนับสนุน
การบริหารของหน่วยงาน
วารสาร Engineering Today (๒๕๕๘) ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่อง เทคนิคการจัดประชุมให้ได้
ประสิทธิภาพไว้ว่า ในฐานะที่เป็นผู้ดาเนินการจัดประชุมทาอย่างไรถึงจะได้ผลลัพธ์จากการประชุมนั้นได้อย่าง
เต็มที่ ในฐานะหากเราต้องเป็นผู้จัดการประชุม เมื่อดาเนินประชุมตามเทคนิคดังต่อไปนี้ จะช่วยให้เราเพิ่ม
ศักยภาพผลของการประชุมให้คุ้มค่ากับเวลาที่ต้องเสียไป และลดภาระงานของเราลงได้
ก่อนการประชุม
๑. พิจารณาว่าสมควร/จาเป็นต้องเรียกประชุมหรือไม่ ควรเรียกประชุมเมื่อต้องการขอข้อมูล
มติความคิดเห็นและการตัดสินใจของกลุ่ม หรือจากฝ่ายอื่น ๆ ร่วมด้วย แจ้งข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกลุ่มให้ทราบ
หรือในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบในงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การเรียกประชุมมอบหมายงาน
พร้อมทั้งแต่งตั้งตัวแทนจากแต่ละฝ่ายงานรับผิดชอบติดตามโครงการขององค์กร ในทางตรงกันข้าม ไม่จาเป็น
ต้องเรียกประชุม
๒. กาหนดจุดเป้าหมายของการประชุมให้เฉพาะเจาะจงและชัดเจน เช่น ประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ
เพื่อขอความคิดเห็น เพื่อรับทราบ เพื่อแก้ปัญหา หรือเพื่อขอการตัดสินใจจากที่ประชุม เพื่อทุกคนที่เข้าประชุม
จะได้รับทราบว่าการประชุมครั้งนี้บรรลุเป้าหมายแล้วหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การประชุมแต่ละครั้งเราสามารถ
ตั้งวัตถุประสงค์ได้หลายข้อในการประชุมคราวเดียวกัน เช่น ประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบพร้อมกับขอการตัดสินใจ
๓. นอกจากนี้หากเป็นการประชุมเพื่อขอการตัดสินใจจากที่ประชุมควรระบุว่าใครจะเป็น
ผู้มีอานาจในการตัดสินใจ - ประธาน หรือกลุ่ม รวมถึงใช้วิธีใดโหวต - ยกมือโหวตโดยมติของกลุ่ม หรือ อานาจ
ชี้ขาดของประธาน

๔

๔. พิ จ ารณาถึ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ว่ า มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ก ารประชุ ม ด าเนิ น ไปได้ ด้ ว ยดี อ ย่ า งไร
ควรเชิญเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง/สามารถให้ข้อมูลหรือมีผลต่อการดาเนินการประชุม เป็นบุคคลที่ต้องนาผล
การปรชุมไปปฏิบัติ หรือเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในงานหรือประเด็นที่ต้องพูดในที่ประชุม
๕. พิจารณาประเภทการประชุมและเชิญผู้เข้าร่วมประชุม การประชุมในแต่ละคราวนั้นหาก
เชิญผู้เข้าร่วมประชุมได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายก็จะช่วยให้ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้เชิญเข้าร่วมประชุมสามารถ
จัดการประชุมให้ได้ผลลพัทธ์ตามต้องการ ส่วนอีกฝ่ายคือ ผู้เข้าประชุมก็สามารถเตรียมตัวหรือข้อมูลมาเข้าร่วม
ประชุมโดยที่ทางฝ่ายผู้บริหารเองก็สามารถบริหารเวลาให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมในการประชุมที่ไม่จาเป็นต้อง
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ดังนี้
- การประชุ ม เพื่ อ แก้ ปั ญ หา ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุม ควรสามารถเข้ า ใจถึ ง ปั ญ หาและมี ค วาม
เชี่ยวชาญที่จะแก้ปัญหานั้นได้
- การประชุมเพื่อขอมติตัดสินใจ ผู้เข้าร่วมประชุมควรเป็นผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจอนุมัติ
ดาเนินการได้ หากผู้เข้าร่วมเป็นเพียงแค่ตัวแทน ไม่มีอานาจตัดสินใจโดยตรงแล้ว ก็จาต้องกลับไปปรึกษาและ
กลับมาประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อแจ้งผลการตัดสินใจ ซึ่งจะทาให้เสียเวลาหลายครั้งในการประชุมเพื่อให้เรื่องหนึ่ง
สาเร็จ
- การประชุมเพื่อขออานาจในการตัดสินใจ ผู้เข้าร่วมประชุมควรเป็นผู้ที่มีอานาจในการ
ตั ด สิ น ใจ ทว่ า ผู้ บ ริ ห ารที่ มี อ านาจในการตั ด สิ น ใจนั้ น ส่ ว นใหญ่ มั ก ไ ม่ ค่ อ ยมี เ วลาและอาจปฏิ เ สธ
เข้าร่วมประชุม ดังนั้นหากเราต้องการให้การประชุมนั้นสาเร็จผล ดังนั้นการจัดหาเวลาประชุม ควรหาเวลาประชุม
ตรงกั บ เวลาว่ า งของผู้ มี อ านาจในการตั ด สิ น ใจสะดวก สามารถเข้ า ประชุ ม ได้ และเชิ ญ เข้ า ร่ ว มประชุ ม
ถึงบุคคลนั้นโดยตรง พร้อมทั้ งมอบให้บุคคลเหล่านั้นมีบทบาทในการประชุมและชี้แจงให้เห็นประโยชน์จาก
การเข้าร่ วมประชุม ผู้ บริห ารอาจตัดสิน ใจเข้าร่ว มประชุมด้วยเล็ งเห็นว่าผู้ เชิญให้ ความสาคัญต่อตัวบุคคล
ผู้ เข้า ร่ ว มประชุ ม การประชุม นั้ น ก็ จ ะได้ ผ ลลั พธ์การตัด สิ นใจดาเนินการได้ ทันที ไม่จ าเป็ นต้องเลื่ อนหรื อ
เรียกประชุมใหม่เพื่อรอการตัดสินใจ
- การประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบหรือขอความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมอาจเป็นตัวแทนจากแต่ละฝ่าย
มาร่ ว มฟังผลการด าเนิ น งานหรื อให้ ข้ อคิดเห็ น/ข้ อมูล จากฝ่ า ยของตนเอง ดังนั้ นการประชุ มในลั กษณะนี้
ผู้บริหารฝ่ายสามารถให้ลูกน้องเข้าร่วมประชุ มแทนและมอบหมายให้บุคคลนั้นกลับมารายงานผู้บริหารฝ่าย
ในภายหลังได้
- วาระประชุมและเวลาที่ใช้ในแต่ละวาระการประชุมในแต่ละวาระควรใช้เวลาอย่างน้อย
ประมาณ ๓๐ นาที ทั้งนี้เวลาสามารถยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม สาหรับวาระประชุมที่มีความซับซ้อนมาก
เราอาจแยกออกเป็นวาระประชุมย่อย ๆ อีกได้ นอกจากนี้การเรียงลาดับวาระ ควรเรียงลาดับเริ่มต้นด้วย
วาระที่ไม่ซับซ้อนก่อน แล้วจึงเรียกลาดับวาระที่ซับซ้อนขึ้นเป็นวาระที่ต้องใช้เวลาถกเถียงกัน อย่างไรก็ตาม
การประชุมที่ใช้เวลาต่อเนื่ องยาวนาน เราสามารถสลับวาระที่ซับซ้อนขึ้นมาก่อนก็ได้ หากเมื่อเล็ งเห็ นว่า
ผู้เข้าร่วมประชุมต่างพร้อม
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- การส่งระเบี ยบวาระการประชุมอาจใช้เครื่องมือสื่ อสาร E-mail เชิญผู้เข้าร่ว มประชุม
ทั้งหมด สาหรับ Lotus Notes จะมี function ในส่วน Meeting ที่สามารถใช้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ
ตอบรั บ (accept)/ปฏิ เ สธ (decline) ยื น ยั น กลั บ ทาง mail ได้ โ ดยอัต โนมัติ ซึ่ง สะดวกและช่ ว ยประหยั ด
กระดาษลงได้มาก
- ประโยชน์ของระเบียบวาระการประชุม (Agenda) จะเป็นแนวทางให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้
เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองมาล่วงหน้า และสามารถชี้แจงในที่ประชุมได้ทันที นอกจากนี้การระบุเวลาที่ ใช้ใน
แต่ละวาระยังช่วยบริหารเวลา ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าใดในการประชุมแต่ละวาระ ทาให้การประชุมกระชับ
ไม่ยืดเยื้อ
เอกสารอ้างอิง
สุรศักดิ์ วงสันติ. การจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพ : ยาหรือง่าย
http://www.npu.ac.th/gad/pdf/r๓.pdf. (๑ เมษายน ๒๕๕๘)
วารสาร Engineering Today : เทคนิคการจัดประชุมให้ได้ประสิทธิภาพ
http://www.thaicondoonline.com/cm-meeting/๑๘๘-technic-meeting-๑

