แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล
1. ชื่อองค์ความรู้ การจัดการประชุมอย่างมืออาชีพ
2. ชื่อเจ้าของความรู้ นางสาววลัยพร แย้มโคกสูง
3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้ (เลือกได้จานวน 1 หมวด)
 หมวดที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
 หมวดที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
 หมวดที่ 3 เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
 หมวดที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
4. ที่มาและความสาคัญในการจัดทาองค์ความรู้ (อธิบายโดยละเอียด)
การประชุมถือเป็นสิ่งสาคัญอย่ างหนึ่งในการทางาน การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้ง แต่ 2 คน
ขึ้นไป มาร่ว มปรึก ษาหารื อกั น เพื่ อ อภิป ราย แลกเปลี่ย น แสดงความคิ ดเห็น ร่ว มกั นอย่ างมีวั ตถุ ประสงค์
มีระเบียบวิธี มีการกาหนดเวลา เพื่อนามติการประชุมไปบริหารหรือติดตามผลการปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งการประชุมงาน
ก็มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประชุมวางแผนประจาปี ประชุมเพื่อแจ้งข่าวสาร ประชุมเพื่อขอความคิดเห็น
ประชุมเพื่อหาทางแก้ไขเมื่อมีปัญหา เป็นต้น ซึ่งการทางานให้ราบรื่นและประสบความสาเร็จได้ดีนั้น ย่อมเริ่ม
มาจากการจัดการประชุมอย่างมืออาชีพ
5. รูปแบบ กระบวนการ หรือลาดับขั้นตอน (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
การจัดการประชุมจัดการประชุมอย่างมืออาชีพนั้น ประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้
5.1 การวางแผนล่วงหน้า
5.1.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบ
ทุกครั้ง
5.1.2 การกาหนดผู้ที่ควรเข้าร่วมประชุม ผู้จัดการประชุมต้องกาหนดตัวบุคคลที่จะเชิญประชุม
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประชุมทุกครั้ง เช่น ผู้ที่สามารถให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการประชุม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประชุม เป็นต้น
5.1.3 การจัดวาระการประชุม ควรจัดลาดับความสาคัญของแต่ละวาระ พร้อมประมาณเวลา
ที่จะใช้ เพื่อให้การประชุมสาเร็จตามวัตถุประสงค์
5.1.4 กาหนดการประชุม และจัดทาหนังสือเชิญประชุมไปถึงประธานที่ประชุมและผู้เข้าร่วม
ประชุม โดยเนื้อความในหนังสือเชิญประชุมควรประกอบไปด้วยใจความสาคัญ ดังนี้ วัตถุประสงค์การประชุม
ประธานการประชุม วัน/เวลา/สถานที่ประชุม ที่สาคัญผู้เข้าร่วมประชุมควรได้รับหนังสือ อย่างน้อย 1 สัปดาห์
ก่อนเข้าประชุม
5.1.5 การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ หากมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านสถานที่และอุปกรณ์อยู่แล้ว
ผู้จัดควรตรวจตราความเรียบร้อยของสถานที่และอุปกรณ์ด้วย หากไม่มีหน่วยงานดัง กล่าว ผู้จัดควรเตรียม
ทุกอย่างให้พร้อม ต้องคานึงไว้เสมอว่า หากอุปกรณ์ไม่พร้อมระหว่างการประชุมจะทาให้เสียเวลาและเป็นสาเหตุ
ที่ทาให้การประชุมไม่มีประสิทธิผลได้
5.1.6 ข้อพึงระวัง
- หากมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการประชุม ควรมีแผนสารองหรือวิธีแก้ไข เพื่อให้ผู้ร่วม
ประชุม มั่นใจได้ว่าเราเป็นมืออาชีพ

-2- ไม่ควรทาหนังสือเรียกประชุม โดยไม่มีรายละเอียดและกาหนดการ จะทาให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม ขาดการเตรียมตัวล่วงหน้า
- วัตถุประสงค์และวาระการประชุมต้องชัดเจน เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการประชุม
- การเลือกผู้ประชุมไม่เหมาะสมจะทาให้ประสิทธิผลของการประชุมลดลง
- การประชุมเป็ นเวลานาน เช่น เกินกว่ า 90 นาที ควรมีช่วงให้พักและรับประทาน
เครื่องดื่ม มิเช่นนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมอาจเดินไปมาเพื่อทาธุระส่วนตัว ทาให้ที่ประชุมเสียสมาธิได้
- ควรให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับประทานอาหารว่างด้านนอกห้อง เพื่อไม่ให้เสียสมาธิในการ
ประชุม และป้องกันการทาเครื่องดื่มหกในที่ประชุม
5.2 การดาเนินการประชุม
การประชุมที่ดีต้องมีความน่าสนใจ เป็นไปตามวาระการประชุม กระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ย น
ความคิดเห็น การประชุมที่จะประสบความสาเร็จต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ ดังนี้
5.2.1 การประชุมต้องเกิดจากความต้องการที่แท้จริง
5.2.2 ตั้งเป้าหมายสาหรับการประชุม
5.2.3 ให้กลุ่มเป็นผู้กาหนดการตัดสินใจ
5.2.4 ดาเนินการตามตารางเวลา
5.2.5 ให้ความสนใจกับสิ่งสาคัญ
5.2.6 ดาเนินการประชุมตามที่วางไว้
5.2.7 ทาให้ทุกคนมีส่วนร่วม
5.2.8 มีผู้ดาเนินการประชุมที่ดี
5.3 การปิดการประชุ มและติด ตามผล หลายคนพบว่า การประชุ มเป็นการเสียเวลา เพราะไม่ไ ด้
ข้อสรุปอะไรที่ชัดเจน ดังนั้น จึงควรมีการทบทวนสรุปประเด็นสาคัญ และจัดทารายงานการประชุมที่ชัดเจน
ว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบอะไร เพื่อติดตามผลได้ในภายหลัง
6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
เทคนิคการจัดการประชุมอย่างมืออาชีพ มีดังนี้
6.1 เตรียมตัวให้ดีก่อนเข้าประชุม ทุกคนควรทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประชุม และทราบประเด็น
หัวข้อต่างๆ ควรกาหนดวาระการประชุมให้ชัดเจน แนะนาว่าให้จัดประเด็นสาคัญไว้ลาดับต้นๆ เพราะอาจต้อง
ใช้เวลานานในการปรึกษากัน รวมถึงเตรียมข้อมูลในส่วนของตนเองที่จาเป็นต้องใช้ในการประชุม เพื่อช่วยให้
การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และประหยัดเวลา
6.2 วางบทบาทผู้ร่วมประชุมอย่างเหมาะสม ซึ่งหมายถึงตาแหน่งและหน้าที่แต่ล ะส่วนในที่ประชุม
เพื่อช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ประธาน เป็นผู้ระบุประเด็น กระตุ้นให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น รวมถึงเป็นผู้ตัดสินใจหรือสรุป
การประชุมนั้นๆ
• เลขานุการ เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ เช่น เอกสาร จัดเตรียมสถานที่ จดบันทึกการประชุม
• ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ร่วมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็ น และพร้อมจะนามติของที่ประชุมไป
ปฏิบัติงานต่อไป
6.3 ปฏิบัติตามกฎระเบี ยบของการประชุม อย่างเคร่ง ครัด เริ่มจากการมาตรงต่อเวลา พูดคุยตรง
ประเด็น ไม่ชวนคุยยืดเยื้อ แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ควรใช้อุปกรณ์สื่อสาร
เฉพาะที่จาเป็น ให้เกียรติผู้พูดอย่างมีมารยาท

-36.4 จดบันทึกการประชุม ควรจะมีหนึ่งคนที่จดบันทึกการประชุมโดยละเอียด อาจจะเป็นเลขานุการ
หรือใครที่สามารถจดได้อย่างเข้าใจและมีระเบียบ ผู้ร่วมประชุมท่านอื่นจะไม่ต้องกังวลสิ่งต่างๆ และมีสมาธิ
กับการประชุมอยู่เสมอ
6.5 มีส รุปทุก ครั้ง ก่อนปิด การประชุม ผู้ร่วมประชุม ทุก ท่านจะต้อ งได้รับ มติที่ส รุป ในวาระต่า งๆ
ในที่ประชุมทุกครั้ง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันไม่เกิดความเข้าใจผิดในภายหลัง
6.6 ดาเนินการทางานตามที่วางแผนในที่ประชุม จากการประชุมทุกครั้ง อาจมีการแบ่งงาน หรือได้รับ
การมอบหมายความรับผิดชอบมาให้ เราก็ปฏิบัติตาม และรวบรวมข้อมูลหรือสิ่งที่ได้ทาไปแล้วเก็บไปเพื่อนาไป
นาเสนอในการประชุมครั้งต่อๆ ไป
6.7 มีการติดตามผล การวางแผนในที่ประชุมจะไม่ประสบความสาเร็จได้เลยหากไม่มีการติดตามผล
หลังจากมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไปแล้ว จะต้องมีคนติดตามว่างานนั้นๆ ดาเนินไปถึงไหน และอยู่ใน
กรอบเวลาที่ตั้งไว้หรือไม่
การประชุมจะราบรื่นไปด้วยดีถ้าทุกคนมีการเตรียมตัว รักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และการเตรียมตัว
ที่ดี บวกกับคนทางานที่มีประสิทธิภาพ ย่อมจะนาไปสู่งานที่จะประสบความสาเร็จอย่างมืออาชีพ
7. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
7.1 ผูกขาดการพูด ขัดจังหวะผู้อื่น พูดเรื่อยเปื่อยไปมา ให้ผู้นาการประชุมขัดจังหวะเขาด้วยการเชิญ
ให้คนอื่นแสดงความคิดเห็น
7.2 ดึงความสนใจ เรียกร้ องความสนใจ ให้ผู้นาการประชุมทบทวนวัตถุ ประสงค์ ของการประชุ ม
และถามคาถามที่ให้คาตอบไม่หลุดออกจากประเด็น
7.3 แอบซุบซิบ ให้ผู้นาการประชุมขอให้เขาเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ บ้าง
7.4 ช่างสงสัย วิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่คนอื่นพูด ให้ผู้นาการประชุมดึงกลับมายังประเด็นและให้ผู้อื่นพูดแทน
8. ประโยชน์ขององค์ความรู้ (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
8.1 สามารถช่วยประหยัดเวลาและได้ผลสรุปที่ดี
8.2 สร้างความกระตือรือร้นและสร้างพลังความร่วมมือ
8.3 เป็นการระดมพลังความคิดในหน่วยงาน
8.4 ทาให้หน่วยงานเกิดการทางานเป็นทีม

