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ในมหาวิทยาลัยสําหรับนิสิตแลว นอกจากการเรียนในหองเรียน นิสิตคงคุนเคยกับการประชุมไมวาจะเปนการ
ประชุมกลุม การประชุมชั้นป การประชุมของชุมนุมนิสิต การประชุมสโมสรนิสิต ฯลฯ หรือเมื่อนิสิตจบการศึกษาชีวิต
การทํางานในอนาคตนอกเหนือจากงานประจําวันแลว สิ่งหนึ่งที่จะขาดมิไดก็คืองานประชุม การประชุมเขามามีบทบาท
ทั้งทางวิชาการและทางบริหาร ดวยจุดมุงหมายในการพัฒนาบุคคลหรือพัฒนาองคกร หรือพัฒนาหองปฏิบัติการใหเจริญ
กาวหนา ซึ่งถือไดวาการประชุมนั้นเปนสวนหนึ่งของงานนั่นเอง
การประชุมคือ การที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป มารวมปรึกษาหารือ ชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือโต
แยงซึ่งกันและกัน เปนการแสวงหาขอตกลงรวมกันที่ดีที่สุด แตบางครั้งผลที่ไดอาจออกมาเลวที่สุดก็เปนได ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับปจจัยรวมของการประชุมซึ่งมีอยู 7 ประการ คือ
1.
2.
3.
4.

ประธานการประชุม
ผูเขารวมประชุม
การบริหารการประชุม
เนื้อหาสาะของการประชุม

5. ขอมูลประกอบการประชุม
6. ความสะดวกสบายของสถานที่
7. การจัดการเวลาที่ดี

นอกจากปจจัยที่กลาวมาแลว ความผิดพลาดของการประชุมอาจเกิดขึ้นจากงานที่ตองทําหรือเตรียมใหพรอม
กอนการประชุม ซึ่งนับวาเปนเรื่องสําคัญมาก ความพรอมที่จะตองทํากอนการประชุมไดแก การกําหนดวัตถุประสงค
ของการประชุม การวางแผนการทํางาน และการกําหนดระเบียบวาระการประชุม

ประเภทตางๆ ของการประชุม
Cancus
การประชุมของพรรคการเมือง ในการวางแผนแกปญหาภายในพรรคที่กําลังแตกแยกหรือแกปญหาในการขัด
แยงกับพรรคการเมืองรวมรัฐบาล เปนตน

Conclave
การประชุมลับของพระราชาคณะชั้นผูใหญของนิกายโรมันคาธอลิค

Conference
การประชุมที่มีเปาหมายแนนอน หรือคอนขางแนนอน หรือเพื่อกิจการอยางใดอยางหนึ่ง ผูเขารวมประชุมเปน
ตัวแทนจากหนวยงานตางๆ สงเขารวมประชุม ตัวแทนที่สงมาอาจเปนคนคนเดียว หรืออาจเปนกลุมก็ได สวนมากแลว
สมาชิกจะไมรูจักกันมากอน
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Congress
การประชุมระดับนานาชาติ เปนการประชุมทางวิชาการของผูประกอบวิชาชีพแขนงใดแขนงหนึ่ง หรือเปนการ
ประชุมของรัฐบุรุษในทางการเมือง เปนการประชุมที่มีระดับของคนมีระดับเทานั้น

Convention
การประชุมของพรรคการเมือง ของสมาคม เพื่อดําเนินกิจการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน การประชุมพรรคการเมือง
เพื่อการสรรหาผูแทนพรรคเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส). แทน ส.ส. ที่ลาออก หรือถูกไลออก
จากพรรคการเมือง

Forum
การเปดอภิปรายโดยเปดเผยอยางเสรี โดยไมหวั่นเกรงอะไรทั้งสิ้น ทั้งนี้เวทีในการอภิปรายอาจเปนสถานีวิทยุ
หนังสือพิมพ หรือโทรทัศน

Meeting
การประชุมของกลุมคนที่รูจักกัน คนในอาชีพเดียวกัน คนในบริษัทเดียวกัน และในวงการเดียวกัน เชน การ
ประชุมภาควิชา การประชุมภายในหองปฏิบัติการ ฯลฯ นอกจากนี้ยังใชไดกับการประชุมสมาคม สโมสร คณะกรรมการ
บริษัท องคการ ใชไดจนกระทั่งถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี

* Seminar
การประชุมที่ตองอาศัยผูรูคอยใหคําแนะนํา ผูรูในที่นี้คือวิทยากรหรืออาจารยที่มีความรูในเรื่องที่ประชุมโดย
เฉพาะ ตรงกับคําภาษาไทยวา “สัมมนา” เริ่มแรก seminar ใชกับนิสิตนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด โดยมี
อาจารยเปนผูคอยใหคําแนะนํา หรือเสริมความรูที่ขาดไป หรือเพิ่มเติมใหมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในการประชุมนั้นนิสิตยัง
ขาดประสบการณในการประชุม ในการอาน ในการติด จึงจําเปนตองมีอาจารยคอยควบคุม ตอมาในปจจุบันคํานี้ใชกัน
เกลื่อน ไมวาจะเปนการประชุมอะไรก็ตาม และในบางครั้งยังไมมีวิทยากรเฉพาะเรื่อง แตกลับใชคําวาสัมมนา แทนที่จะ
เลือกใชคําอื่น
ระเบียบของการสัมมนาตองมี Chairman หรือ modulator ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม คอยควบคุมให
การประชุมเปนไปอยางมีระเบียบหรือใหเปนไปตามระเบียบการประชุม แตประธานไมมีหนาที่แนะนําหรือใหความรูกับ
สมาชิก ทําหนาที่ใหความรูก็คือวิทยากร หรืออาจารยที่เขารวมประชุมอยูดวย การประชุมจะมีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เปนการ
แลกเปลี่ยนความรู เพิ่มพูนความรูของสมาชิกทุกคน วัตถุประสงคหลักของการสัมมนาคือ การประสานประโยชนจากคน
กลุมตางๆ เพื่อแสวงหาแนวทางที่จะปฏิบัติใหบังเกิดประโยชนกับคนหมูมาก

Session
เปนคําขยายการประชุม อาจเปนเวลา เชน การประชุมชวงเชา (morning session) การประชุมตอนบาย
(afternoon session) หรือใชขยายลักษณะนามของการประชุม เชน การประชุมเต็มคณะ (plenary session) หรือการ
ประชุมลับ (closed session) เปนตน

Symposium
การประชุมเชิงบรรยายของกลุมที่มีความรูความสามารถเปนพิเศษ เปนที่ยอมรับในสังคมระดับชาติ ระดับ
ประเทศ เชน มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือนายปรีดี พนมยงค จัด symposium เรื่อง “การเมืองไทยในอนาคต” symposium
เปนการประชุมที่เนนในตัวผูบรรยายหรือวิทยากร ดังนั้นจึงตองเลือกสรรวิทยากรเปนพิเศษ
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสัมมนา
คําวา “Seminar” มีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา Seminar หรือภาษาลาตินวา Seminarium จุดเริ่มตนของการ
เรียนการสอนแบบสัมมนาเริ่มขึ้นที่ University of Halleในประเทศเยอรมัน เมื่อ ค.ศ. 1694 สวนคําภาษาไทย “สัมมนา”
มาจากรากศัพทภาษาบาลี สํ + มน หรือ สํ + มนา โดยนําคํามาสนธิกัน หมายถึง การเขารวมเพื่อแสดงความคิดเห็น ใหขอ
เสนอแนะเพื่อที่จะบรรลุขอตกลง วัตถุประสงคหรือขอยุติรวมกัน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2545
ไดใหความหมายการสัมมนาวา สัมมนาคือ การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นเพื่อหาขอสรุปในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง

จุดมุงหมายของการจัดสัมมนา
1.
2.
3.
4.

เพื่อการศึกษาและการเรียนรูประเด็นตางๆ ของปญหาในอันที่จะนําไปสูการแกปญหา
เพื่อการคนควาหาคําตอบ ขอเสนอแนะ หรือหาขอยุติ ในอันที่จะแกปญหารวมกัน
เพื่อนําผลของการสัมมนา เปนเครื่องมือในการตัดสินใจหรือกําหนดนโยบาย
เพื่อการพัฒนาและการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค

ประโยชนของการสัมมนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผูจัดหรือผูเรียนสามารถดําเนินการจัดสัมมนาไดอยางมีประสิธิภาพ
ผูเขารวมสัมมนาไดรับความรู แนวคิดจากการเขารวมสัมมนา
ชวยทําใหระบบและวิธีการทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ชวยแบงเบาภาระการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา
เปนการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงาน
เกิดความริเริ่มสรางสรรค
สามารถสรางความเขาใจอันดีตอเพื่อนรวมงาน
สามารถรวมกันแกปญหาในการทํางานได และฝกการเปนผูนํา

องคประกอบของการสัมมนา
1. ผูดําเนินการสัมมนา2. วิทยากร

3. ผูเขารวมสัมมนา

ลักษณะทั่วไปของการสัมมนา
1. เปนประเภทหนึ่งของการประชุม
2. มีการยืดหยุนตามความเหมาะสม
3. เปนองคความรูและปญหาทางวิชาการ
4. เปนกระบวนการรวมผูที่สนใจในความรูทางวิชาการ ที่มีระดับใกลเคียงกันหรือแตกตางกัน มาสราง
สรรคองคความรูใหม จากการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น นํามาทดสอบประเมินคาความรูจากคนคนหนึ่งสูอีกคน
หนึ่ง ซึ่งจะมีคุณคามากมาย เปนลักษณะการแพรกระจายสูหลากหลายวงการอาชีพ ซึ่งจะทําใหความรูเหลานั้นไดถูกนํา
ไปใชอยางแพรหลายมากขึ้น
5. อาศัยหลักกระบวนการกลุม (Group dynamic หรือ group process)
6. เปนกิจกรรมที่เรงเราใหผูเขารวมสัมมนา มีความกระตือรือรน
7. มีโอกาสนําเสนอ พูดคุย โตตอบซักถาม และแสดงความคิดเห็นตอกัน
8. ไดพัฒนาทักษะ การพูด การฟง การคิด และการนําเสนอ –ความคิด –ความเชื่อ และความรูอื่นๆ
ตลอดจนการเขียนรายงานหรือเอกสารประกอบการสัมมนา
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9. ฝกการเปนผูนําและผูตามในกระบวนการเรียนรู คือ อาจมีผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย ผูรู หรือผูเชี่ยวชาญ
ทั้งหลายมาเปนวิทยากร หรือผูดําเนินรายการ คอยชวยประคับประคองกระบวนการสัมมนาใหบรรลุวัตถุประสงค ขณะ
เดียวกันผูรวมสัมมนาจะเปนผูตามในการเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนความรูในระหวางการสัมมนา
10. เล็งถึงกระบวนการการเรียนรู (process) มากกวาผลที่ไดรับ (product) จากการสัมมนาโดยตรง นั่นคือ
ผลของการสัมมนาจะไดในรูปของผูรวมสัมมนาไดมีการพัฒนากระบวนการฟง การคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน การทดสอบองคความรู การประเมินคาความคิดเห็นจากผูรวมสัมมนา เชน การไดเรียนรูวา การคิดของผูอื่น
และของตนเองมีวิธีการคิดที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร รูจักตนเองวามีภูมิรูเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่นมากนอยแค
ไหน ตนเองจะตองพัฒนาความรูความสามารถดานใด จึงจะเสนอความรู ความคิด ความเชื่อ และอื่นๆ ของตนเองใหผูอื่น
รับได และความรูเดิมกอใหเกิดความรูใหมอะไรบาง อยางไร

กิจกรรมตางๆ ของการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา
1. การเลือกเรื่องที่จะสัมมนา เนื่องจากวิชาสัมมนาเปนวิชารวบยอดความรูของผูเรียน ดังนั้นผูสอนจะ
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรื่องที่ผูเรียนมีความสนใจเปนพิเศษ แตอยูในกรอบของสาขาวิชาของตน โดยผูเรียนจะเลือก
เพียงเรื่องเดียวเพื่อศึกษารวมกัน หรือเลือกตามความถนัดความสนใจของแตละบุคคล ทั้งนี้ใหถือประโยชนของผูเรียนที่
จะนําเสนอเรื่องใหมากที่สุด
หัวขอเรื่องใหพอดีกับเวลาที่มีและกําหนดขอบเขตของเรื่องใหอยูในชวงของเวลาที่จะ
กระทําได ไมกวางหรือแคบเกินไป
2. การศึกษาคนควาขอมูล ผูเรียนควรจะดําเนินการศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยมีผูสอนหรืออาจารยที่
ปรึกษาเปนผูใหคําแนะนํา โดยเฉพาะแหลงขอมูลที่จะสนับสนุนได กระตุนความสามารถของผูเรียน ใหผูเรียนไมทอแท
หรือเบื่อหนาย ผูเรียนมีความสนุกกับการคนควาศึกษาดวยตนเอง
3. การนําขอมูลมารวมอภิปราย และนําเสนอ เปนกิจกรรมกลุมหลังการศึกษาและคนควาดวยตนเองแลว
ผูเรียนแตละคนเสนอรายงานใหผูเรียนคนอื่นๆ รวมอภิปราย การรายงานมักจะดําเนินการแบบบรรยายอยางไมเปนทาง
การ หรือจะใชวิธีรายงานโดยตรงก็ได เมื่อรายงานเสร็จจะมีการนําการอภิปรายแบบระดมสมอง ซึ่งถาผูเรียนผูสอนมี
เอกสารใหศึกษาเพิ่มเติม จะชวยใหการอภิปรายคลองตัวขึ้น
4. การสรุป เมื่อการอภิปรายสิ้นสุดควรมีการสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู จะดําเนิการโดยผูเรียนกับผูสอนชวยกัน
สรุป
5. การประเมินผล เนื่องจากเปนวิชาที่กําหนดใหเรียน ยอมมีการประเมินผลการเรียน โดยผูสอนอาจ
ประเมินผลจากการรวมกิจกรรมของผูเรียนในเรื่องการคนควา การรายงาน การแสดงออกในการรายงาน และการรวม
อภิปรายโดยผูสอนเปนผูประเมินเอง หรือผูเรียนประเมินกันเองแลวผูสอนนําผลการประเมินของผูเรียนมาพิจารณาอีก
ขั้นหนึ่งก็ได ทั้งนี้โดยใชกิจกรรมคนควาอภิปรายเปนหลักในการประเมิน
จากลักษณะของการจัดการเรียนการสอนวิชาสัมมนา ผูเรียนจะตองมีทักษะในการศึกษาดวยตนเอง คน
ควาเปน เขียนรายงานหรือเอกสารประกอบการสัมมนาเปน รายงานหรือนําเสนอได มีทักษะในการพูด กลาแสดงออก
และมีเหตุผลในการอภิปราย ใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เรียนรูการนําเสนอความคิดของตนใหผิอื่นยอมรับ
ได ฯลฯ

จรรยาบรรณของผูที่เกี่ยวของกับการสัมมนา
ผูที่เกี่ยวของกับการสัมมนา หมายถึง กลุมบุคคลที่เขารวมการสัมมนาทั้งหมด ไดแก ผูดําเนินการ วิทยากร
และผูเขารับการสัมมนา ซึ่งควรจะตองยึดหลักจรรยาบรรณของการสัมมนา ดังนี้
1) มีความจริงใจในการเขารวมสัมมนา
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2) ใชวาจาอยางสุภาพชน และใหเหมาะสมกับโอกาส
3) รักษาอารมณใหมั่นคงอยางเปนปกติ
4) ปฏิบัติตนตอผูเขารวมสัมมนา ดวยความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของบุคคล
5) การถายทอดความรู การแสดงความคิดเห็น ควนมุงเนนเพื่อใหเกิดการเรียนรู ทักษะและเจตคติอัน
เปนประโยชนตอผูเขารวมสัมมนาเปนสําคัญ
6) มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ มีจิตใจเมตตาและเกื้อกูลผลประโยชนใหแกกันและกัน
7) ตรงตอเวลา ดวยการรักษาเวลาของการสัมมนาในสวนที่เกี่ยวของ
8) นําความรูที่ไดรับจากการสัมมนา ไปคิดสรางสรรคพัฒนาตนเอง งานในหนาที่ และสังคมโดย
สวนรวม

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการประชุม
- ระเบียบวาระการประชุม ตองแจงใหผูเขารวมประชุมทราบกอน จะมีการประชุม ประกอบดวยเรื่องราวตางๆ
ที่จะตองนําเขาไปชี้แจงหรือตกลงกันในที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมจะสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดย
อาจรวมอยูในแผนเดียวกันก็ได โดยเนื้อหาตองระบุวาระเบียบวาระการประชุม มีเรื่องอะไร ที่จะตองพูดกันบาง การ
ประชุมครั้งที่เทาใด สมัยใด วัน เวลา ที่จะประชุมและแจงถึงสถานที่ประชุม รายละเอียดทั้งหมดที่ตองชัดเจน อานแลว
เขาใจไดงาย ควรจัดสงลวงหนากอนการประชุมประมาณหนึ่งสัปดาห ตองพยายามติดตามเพื่อใหทราบจํานวนผูเขารวม
ประชุม และวันกอนที่จะถึงวันประชุม ควรเตือนย้ําอีกครั้งหนึ่ง
- การจัดสถานที่ประชุม และการเตรียมเครื่องโสตทัศนูปกรณตองพรอมเสมอ สถานที่จัดการประชุมจะตอง
อํานวยความสะดวก สรางความสบายใหกับผูเขารวมประชุมอยางสมบูรณแบบ มีการจัดที่นั่งใหเหมาะสม โดยคํานึงถึง
แสงสวาง เสียง และกลิ่น เพื่อรวมสรางบรรยากาศในการประชุมใหรมรื่น ควรจัดเครื่องอํานวยความสะดวกใหกับผูเขา
รวมประชุม การประชุมขนาดใหญควรมีปายชื่อและแฟม แตถาเปนการประชุมเล็กๆ อาจมีเพียงกระดาษเปลาและเครื่อง
เขียน สวนการจัดใหมีเครื่องดื่มระหวางมีการประชุม ก็แลวแตความเหมาะสม นอกจากนี้ควรจัดเอกสารหลักฐานตางๆ ที่
จะนํามาประกอบการประชุม จัดเตรียมการบันทึกการประชุม และเอกสารเซ็นชื่อผูเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง
- ตอนรับผูเขารวมประชุมดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี มีการตรวจสอบจํานวนผูเขารวมประชุมโดยการใหเซ็นชื่อ
สําหรับผูเขารวมประชุมแทนตองเซ็นชื่อตัวเองแลวเขียนตอวาแทน กรณีที่มีสมาชิกขาดประชุม เลขาฯ ตองพยายามติด
ตอสอบถามเหตุผลที่ไมมาประชุมใหได เพื่อหาหนทางแกไขความประพฤติของสมาชิกผูนั้นที่ชอบขาดการประชุมเปน
ประจํา
- ประธานในที่ประชุมสามารถถูกแตะตองได ในเรื่องที่ทานพิจารณาขามไป หลงลืม ไมชัดเจน วกวน หาขอยุติ
ไมได สมาชิกมีสิทธิใหคําเตือนตอประธานไดดวยคําพูดที่สุภาพและเหมาะสม ประธานควรพูดใหนอยที่สุด แตไมใชไม
พูดเสียเลย เนื่องจากการประชุมจะตองแสดงเอกลักษณของการระดมความคิด (brain storm) หรือเปนการถายเทความคิด
จากสมองออกมารวมกันที่โตะประชุม และกลั่นกรองเอาเฉพาะเรื่องที่จะนําประโยชนตอองคกรออกมาใชใหไดอยางจริงจัง
- ผูเขารวมประชุมไมควรแสดงมารยาท ทําหนาที่เปนประธานเพิ่มขึ้นอีกทานหนึ่ง หรือตั้งวงคุยกันตั้งแตเริ่ม
เปดประชุมจนกระทั่งปดประชุม ถาสมาชิกแยงกันพูด จับคูคุยกันตลอดเวลา หองประชุมนั้นจะเปลี่ยนสภาพเปนรัง
นกกระจอกขึ้นมาทันที ควรจะฝกใหเปนนักฟงที่ดี และนักพูดที่ดีดวย กอนจะพูดควรยกมือขออนุญาตจากประธาน ถา
ประธานอนุญาตถึงจะมีสิทธิ์พูดได หามยกมือคางไวนานจนเกินไป เพราะในบางครั้งประธานเห็นแลว แตทําเปนไมเห็น
เพราะวาไมอยากใหพูด
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- การขออนุญาตเขาออกจากหองประชุม ตองมีมารยาทเฉพาะลักษณะของการประชุมนั้นๆ การเขาหองประชุม
ในขณะที่กําลังมีการประชุมควรจะแสดงความเคารพประธาน โดยการโคงหรือกมศีรษะ แลวกลาวคําขออนุญาตเบาๆ ให
ไดยินเฉพาะผูพูดคนเดียวหรือไมเกินสองสามคน ไมจําเปนตองตะโกนใหไดยินทั่วหองประชุม
- มารยาทในการประชุม ตองมีความสํารวมพอสมควร หามนั่งกอดอก หามนั่งทาวคาง นั่งหลับ ฟุบหนาอยูกับ
โตะประชุม หามนําหนังสืออื่นๆ ที่ไมไดเกี่ยวของกับการประชุมเขาไปตั้งหนาตั้งตาอานในหองประชุมในระหวางการ
ประชุมกําลังดําเนินอยู ในกรณีที่นําเครื่องมือสื่อสาร เชน โทรศัพทติดตามตัว โทรศัพทมือถือ เขามาในหองประชุม ให
ปดเครื่องฯ หรือเปลี่ยนเปนสัญญาน-ระบบสั่น ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดเสียงรบกวนการประชุม
- สมาชิกในที่ประชุมมีสิทธิ์ปรบมือได เพื่อแสดงความพอใจ หามปรบมืออยูคนเดียวในเมื่อสมาชิกคนอื่นๆ เขา
นั่งกันเฉยๆ หามทําเสียงรบกวนโดยการเคาะจังหวะตางๆ บนโตะ บนเกาอี้ หรือที่พื้น
- หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ประธานจะกลาวปดการประชุม สมาชิกไมควรลุกพรวดพราดวิ่งออกจากหอง
ประชุมทันทีทันใด เพราะจะทําใหเกิดการหกลมหรือเกาอี้อาจลมลงได ทําใหเกิดเสียงดังโดยไมจําเปน ทานควรจะแสรง
ทําเปนอยากประชุมตอ โดยการคอยๆ ลุกออกจากเกาอี้ เมื่อออกมาพนเกาอี้แลวตองดันเกาอี้ใหอยูในสภาพเรียบรอย แลว
จึงทําการเคารพประธานกอนออกจากหองประชุม

ความลมเหลวในการประชุม
1. สมาชิกไมเขาใจวัตถุประสงคของการประชุม
2. ประธานไมสามารถควบคุมการประชุมใหดําเนินไปตามระเบียบวาระ พูดเยิ่นเยอ มีอคติตอเรื่องที่ประชุม
หรือตอสมาชิก สรุปลําเอียงหรือไมยอมสรุป เตรียมคําตอบไวลวงหนา คําพูดและน้ําเสียงนาเบื่อหนาย
3. สมาชิกมีลักษณะไมเหมาะสม ไมยอมพูด ใชอารมณมากเกินไป มุงเอาชนะดวยศักดิ์ศรีไมใชเหตุผล
4. ระเบียบวาระการประชุมไมนาสนใจ ไรสาระ มีมากเกินไป
5. เวลาไมเหมาะสม เชน ในชวงเวลาที่มีธุรกิจ ใกลเวลาทานอาหาร ใกลเวลาเลิกงาน ดึกเกินไป และประชุม
นานเกินไป
6. ใชเวลาไมถูกตอง แบงเวลาออกเปนสองสวน คือ สวนแรกประมาณ 20% ใชเวลากับแบบแผนการประชุม
เชน กลาวเปดประชุม รับรองรายงานการประชุม แกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม สวนที่สอง (70%) ใชเวลากับเนื้อหา
ทั้งหมด เวลาที่ใชสรุปผลการประชุมและปดการประชุมประมาณ 10% การประชุมไมควรใชเวลานานเกินกวาหนึ่งชั่ว
โมง ถาเกินตองหยุดพักประมาณ 10 นาที แลวจึงประชุมตอ
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา (Seminar) คงจะไดรับความรูและประสบการณของการประชุมที่เรียกวา
“สัมมนา” จากในหองเรียน จากอาจารย วิทยากร และเพื่อนๆ สมาชิกผูเขารวมสัมมนา เพื่อการพัฒนาความคิดและการ
ปฏิบัติตนที่ดี สงเสริมความนารักและสรางเสนหใหตัวเองตอไป
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