
การส่ือสาร
ในการประชุม 



  การประชุม คอื กิจกรรมของบคุคลกลุ�มหนึง่ซึ่งได�มา
พบปะกนัตามกาํหนดนดัหมาย โดยมีวัตถปุระสงค�ต�างๆกัน เช�น เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู� ความคดิ เพื่อแก�ป�ญหา เป�นต�น  ผู�เข�าประชมุแต�ละ
คนอาจเป�นได�ทัง้ผู�ส�งสาร  และ ผู�รับสาร 



 สาร  ท่ีปรากฏในท่ีประชุมอาจแบ�งได� 2 ประเภท 

คือ สารของผู�เข�าประชุมเป�นส�วนตัว และสารของผู�เข�าร�วม
ประชุมท่ีเป�นส�วนรวม 



 ส่ือ  ที่ใช�ในการประชมุมหีลายชนดิแล�วแต�
ขนาดและลัษณะของการประชมุ 



  ภาษา  เป�นเครื่องมอืสาํคญัในการส่ือสารทีใ่ช�ในการ

ประชุม จึงควรทําความเข�าใจศพัท�เฉพาะในการประชมุ
ประเภทต�างๆ และสามารถใช�ภาษาได�อย�างถกูต�อง 



รูปแบบ 
ของการประชุม 



       การท่ีประชุมท่ีเป�ดโอกาสให�
บุคคลภายนอกเข�าร�วมฟ�ง ซักถาม 
และแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต�างๆตามหัวข�อการประชุมด�วย 

รูปแบบของการประชุม 

การประชุมสาธารณะ 

     เป�นการประชุมเฉพาะผู�มีสิทธิ์และ
หน�าท่ีเข�าประชุมเท�าน้ัน หรืออาจมีผู�
ได�รับเชิญเป�นกรณีพิเศษก็ได� เช�น 
การปชุมคณะกรรมการ 

การประชุมเฉพาะกลุ�ม 

1 2 



การประชุมมีความหลากหลาย  
แบ�งประเภทได�ดังน้ี 

1. การประชุมเฉพาะกลุ�ม 2.  การประชุมตามปกติ  
3. การประชุมพิเศษ   4. การประชุมสามัญ  
5. การประชุมวิสามัญ  6. การประชุมลับ  
7. การประชุมปรึกษา  8. การประชุมปฏิบัติการ  
9. การประชุมสัมมนา 10. การประชุมชี้แจง  
11. การประชุมใหญ�  



การประชุมมีความหลากหลาย  
แบ�งประเภทได�ดังน้ี 

คือ การประชุมเฉพาะผู�มี
สิทธิ์และหน�าท่ีเท�าน้ัน 

การประชมุเฉพาะกลุ�ม 

การประชุมท่ีทําตามกําหนด
นัดหมายกันไว�ล�วงหน�า

อย�างแน�นอน 

การประชุมตามปกติ การประชุมท่ีกําหนดข้ึน
นอกเหนือไปจากการ

ประชุมตามปกติ 

การประชุมพิเศษ 



เป�นการประชุมใหญ�ผู�ถือหุ�น
คร้ังอ่ืนๆ นอกจากท่ีเป�นการ
ประชุมสามัญ เพราะมีเร่ือง
จําเป�น 

การประชุมใหญ�ผู�ถือหุ�น มี 2 
กรณี คือ คร้ังแรกและคร้ัง
ต�อๆไป กําหนดอย�างน�อย 

ทุก 12 เดือน 

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ 
เช�น วางนโยบาย เสนอแนะ
แนวทางปฏิบัติแล�วสรุปผล 

การประชุมท่ีจะเป�ดเผยได�
เฉพาะมติหรือข�อปฏิบัติ

เม่ือถึงกําหนดเท�าน้ัน 

การประชุมมีความหลากหลาย  
แบ�งประเภทได�ดังน้ี 

การประชุมสามัญ  การประชุมวิสามัญ  

การประชุมลับ  การประชุมปรกึษา 
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การประชุมปฏิบัติการ 

การประชุมของคณะบุคคลที่
ปฏิบัติงานประเภทเดียวกัน 

เพ่ือแสดงความรู� ความเข�าใจ 
และแนวทางปฏิบัติงานให�
บังเกิดสัมฤทธิผลสูงสุด 

การประชุมเฉพาะกลุ�ม
แบบหนึ่งตามหัวข�อที่
กําหนด เพ่ือประมวล

ข�อคิดและเสนอแนะจากที่
ประชุม ผู�เข�าร�วมสัมมนา
จะมาจากแหล�งต�างๆกัน 

การประชุมที่ผู�รับผิดชอบ
ของหน�วยงานเรียกบุคคลที่

เกี่ยวข�องมารับทราบแนว
ทางการปฏิบัติ โดยไม�มีการ
อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นโดยตรง 

การประชุมสัมมนา การประชุมช้ีแจง การประชุมใหญ� 

การประชุมที่เป�ดโอกาส
ให�สมาชิกขององค�การ
ทั้งหมดเข�าร�วมแสดง

ความคิดเห็นตามเวลาที่
กําหนดไว�ในข�อบังคับ

องค�การนั้นๆ 

การประชุมมีความหลากหลาย  
แบ�งประเภทได�ดังน้ี 

8 9 10 11 



ศัพท�ท่ีใช�เรียกบุคคลท่ี
เก่ียวข�องกับการประชมุ 



1. ผู�จัดประชุม คือ ผู�ริเริ่มให�มีการจัดประชุม 

2. ผู�มีสิทธิเ์ข�าประชุม คือ ผู�มีสิทธิ์หรือได�รับเชิญให�เข�าประชุม 

3. ผู�เข�าประชุม คือ บุคคลที่ปรากฏตัวอยู� ณ ที่ประชุม 

4. องค�ประชุม คือ จํานวนผู�เข�าประชุม โดยทั่วไปต�องไม�น�อยกว�ากึ่ง 
                                     หนึ่งของสมาชิกทั้งหมด 

5. ประธาน คือ ผู�ที่ทําหน�าที่ควบคุมการประชุมทั้งหมด โดยมีรอง 
                              ประธานทําหน�าที่แทน เมื่อประธานไม�อยู� 

6. รองประธาน คือ ผู�ที่ทําหน�าแทนประธาน เมื่อประธานไม�อยู� 

ศัพท�ท่ีใช�เรียกบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับการประชุม 



7. เลขานุการ คือ ผู�ทําหน�าที่จัดระเบียบวาระการประชุมและบันทึก 
                                รายงานการประชุม  

8. กรรมการ คือ ผู�ทําหน�าที่พิจารณาเรื่องที่อยู�ในวาระการประชุม และ 
                               ต้ังข�อเสนอเพ่ือให�ที่ประชุมพิจารณา 

9. พิธกีร คือ ผู�ควบคุมดูแลความเรียบร�อยของที่ประชุมสาธารณะ 

10. ท่ีประชุม คือ บรรดาผู�เข�าประชุมทั้งหมด 

11. เหรญัญิก คือ ผู�ทําหน�าที่ด�านการเงิน 

ศัพท�ท่ีใช�เรียกบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับการประชุม 



ศัพท�ท่ีใช�เรียกเรื่องท่ีประชมุ 



ศัพท ความหมาย 

1. ระเบียบวาระ เรื่องที่นําเขาที่ประชุมของคณะกรรมการในการประชุมเฉพาะกลุม 

กําหนดเปน วาระที่ 1 ... วาระที่ 2...ฯลฯ 

2. กําหนดการประชุม เรื่องที่นําเขาที่ประชุมของคณะกรรมการในการประชุมเฉพาะกลุม 

และมีเรื่องสําคัญที่ประชุมกันเพยีงเรื่องเดยีว 

3. หมายกําหนดการ เอกสารแจงกําหนดขัน้ตอนของงานพระราพธิโีดยเฉพาะ 

4. กําหนดการ เอกสารแจงกําหนดขัน้ตอนของงานทั่วไปที่ทางราชการหรือเอกชน

จัดขึ้น 



ศัพท�ท่ีใช�เรียก 
วิธีการส่ือสารในการประชมุ 



ศัพท ความหมาย 

1. เสนอ ผูเขาประชุมมสิีทธที่จะเสนอเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งใหที่ประชุมพจิารณา 

2. ขอเสนอ เร่ืองที่เสนอในที่ประชุม 

3. สนับสนุน  การเห็นดวยกับขอเสนอในที่ประชุม 

4. คัดคาน การไมเห็นดวยกับขอเสนอในที่ประชุม 

5. การอภปิราย การแสดงความคดิเห็นในที่ประชุม 

6. ผาน ขอเสนอที่ที่ประชุมยอมรับ 

7. ตก ขอเสนอที่ที่ประชุมไมยอมรับ 

8. มติ การขอความคดิเห็นจากผูที่เขาประชุมเพ่ือหาขอยุต ิ

9. มติของที่ประชุม  ขอตัดสินใจของที่ประชุมเพ่ือใหนําไปปฏบิัต ิ

10. มติโดยเอกฉันท มตทิี่ผูเขาประชุมเห็นพองตองกันทุกคน 

11. มติโดยเสยีงขางมาก มตทิี่ผูเขาประชุมสวนใหญเห็นดวยกับขอตัดสินใจนัน้ 



วิธีการส่ือสารและการใช�ภาษาใน
การประชุมแยกออกได�ดังน้ี 



1. การใช�ภาษาสําหรับประธานในท่ีประชุม  
 การใช�ภาษาในที่ประชุมขึ้นอยู�กับรูปแบบของการประชุมซึ่งอาจเป�น
การประชุมที่ไม�เป�นทางพิธีการก็ได� 

 
2. การใช�ภาษาของผู�เข�าประชุม  
 การประชุมอย�างเป�นกันเอง ภาษาที่ใช�ประชุมก็จะเป�นลักษณะสนทนา 

แต�ต�องใช�คําพูดที่ส่ือความหมายได�ชัดเจน  
 การประชุมที่เป�นทางการ จะต�องระมัดระวังการใช�ภาษาของตนเอง

ให�มากย่ิงขึ้น ควรมีคําว�า “ขอ”  ใช�เสมอในการประชุม เพราะแสดงถึงความ
สุภาพ เช�น ผมขอเสนอว�า ดิฉันขอให�เล่ือนการพิจารณาเรื่องนี้ไปคราวหน�า 
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