แบบสรุปองค์ความรูจ้ ากการจัดการความรู้ ทางด้านการบริ หาร
เรือ่ ง เทคนิ คการเสนอความคิ ดเห็นขัดแย้งในที่ประชุม
จัดทําโดย : ฝ่ ายบริหารวิ ทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555
ณ ห้องประชุม COSCI มศว
จากการจัดการความรูเ้ รือ่ ง เทคนิ คการเสนอความคิ ดเห็นขัดแย้งในที่ประชุมได้พบประเด็นทีน่ ่าสนใจดังนี้
 เคารพสิทธิผอู้ น่ื ในเรือ่ งของการแสดงความคิดเห็น มิควรพูดแทรกขณะทีผ่ อู้ น่ื กําลังเสนอความคิดเห็นอยูห่ รือเมือ่
ผูอ้ น่ื เสนอข้อขัดแย้งก็ควรรับฟงั อย่างตัง้ ใจ เมือ่ ผูเ้ สนอความคิดเห็นจบแล้วจึงค่อยแสดงความคิดเห็นของตนเอง
 ควรเสนอแนะความคิดทีต่ รงประเด็น
 แสดงความคิดเห็นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน แสดงความสุภาพทัง้ วัจนภาษาและอวัจนภาษา
 ควรควบคุมอารมณ์เมือ่ มีการเสนอความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง
 มีทศั นคติทด่ี ตี ่อข้อเสนอทุกประการทีเ่ สนอมา
 ไม่พดู พาดพิงถึงบุคคลทีส่ ามในทางเสือ่ มเสีย
 อาจใช้การแสดงความคิดเห็นแบบไม่เผชิญหน้า เช่น ผ่านการเขียนลงกระดาษ เพือ่ ลดความรุนแรงทางอารมณ์
 เมือ่ มีภาวะทีน่ ําไปสูก่ ารแตกหัก ควรมีการพักเบรก และกลับมาคุยกันอีกครัง้
 มีอารมณ์ขนั บ้างในการแก้ปญั หา
 หากมีคนพูดทีไ่ ม่สภุ าพในขณะทีผ่ พู้ ดู พูดอยูใ่ นทีป่ ระชุม หรือมีกริยาทํานองเชิงปฏิเสธ ควรทีจ่ ะจัดการ โดยกล่าว
ว่า ขอให้ทุกคนฟงั ก่อน ทุกความคิดล้วนมีความสําคัญในการประชุมในครัง้ นี้ หากมีประเด็นทีข่ ดั แย้ง ทีป่ ระชุมจะ
มาอภิปรายกันในช่วงซักถาม และขอให้ทกุ คนรักษามารยาทในการประชุมด้วย
 หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งแสดงปฏิกริ ยิ าท่าทางทีต่ ่อต้านหรือ ไม่มมี ารยาทในทีป่ ระชุมมาก ควรจะหาทางคุยกับ
บุคคลนัน้ ๆ เป็ นการส่วนตัว เมื่อจบการประชุม เพื่อทําความเข้าใจและชีแ้ จงในเรื่องพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
องค์ความรูท้ น่ี ําไปใช้ประโยชน์
จากการทีไ่ ด้มกี ารประชุมแลกเปลีย่ นแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางในการปฏิบตั ติ วั ของผูบ้ ริหารในการเข้า
ประชุมไปนัน้ มีผบู้ ริหารระดับต่างๆ ได้มาเล่าถึงประสบการณ์ในการเข้าร่วมประชุมในระดับต่างๆ พบว่าจากประสบการณ์
ส่วนจะมีแนวทางในการปฏิบตั ทิ ม่ี ลี กั ษณะคล้ายๆ กัน คือ การนําเสนอความคิดเห็นขัดแย้งในทีป่ ระชุมนัน้ ควรเป็ นไปอย่าง
อ่อนน้อมถ่อมตน ใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษา ทีส่ ภุ าพ ควรควบคุมอารมณ์ให้ปกติ โดยทัง้ นี้ตอ้ งเปิ ดใจรับฟงั ความคิดเห็น
ของผูอ่ น่ื
จากการถ่ายทอดประสบการณ์ของผูบ้ ริหารระดับต่างๆ ในครัง้ นี้ บุคลากรสามารถนําไปปรับใช้เป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ติ นเพือ่ ใช้ในการดําเนินชีวติ และการทํางานทีใ่ นอนาคตจะต้องก้าวไปสูต่ าํ แหน่งในสายงานทีส่ งู ขึน้ การปฏิบตั ติ วั
จะต้องปรับให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั ตามความเหมาะสมและสามารถยืดหยุน่ ได้ตามสถานการณ์ของสังคม
ปจั จุบนั
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

รศ.พฤทธิ ์ ศุภเศรษฐศิริ ตําแหน่ง คณบดี
อาจารย์ปรวัน แพทยานนท์ ตําแหน่ง รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
อาจารย์ ดร.ศรีรฐั ภักดีรณชิต ตําแหน่ง รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
ผศ. ดร.ประมา ศาสตระรุจิ ตําแหน่ง รองคณบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ
อาจารย์ปรัชญา เปี่ ยมการุณ ตําแหน่ง รองคณบดีฝา่ ยพัฒนาศักยภาพนิสติ
อาจารย์ ดร.จารุวสั หนูทอง ตําแหน่ง ผูช้ ่วยคณบดีฝา่ ยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์เสาวลักษณ์ พันธบุตร ตําแหน่ง ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ ดร. ชัชฏา อัครศรีวร ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ
อาจารย์ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ปิลนั ลน์ ปุณญประภา ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริหารวิชาการ
รศ.ดร.ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรฬ
ุ ห์ ตําแหน่ง อาจารย์
อาจารย์นพดล อินทร์จนั ทร์ ตําแหน่ง อาจารย์
อาจารย์ ดร.ศศิธร ยุวโกศล ตําแหน่ง อาจารย์
อาจารย์ฉตั รเมือง เผ่ามานะเจริญ ตําแหน่ง อาจารย์
อาจารย์ ดร. พิชยั วัฒน์ แสงประพาฬ ตําแหน่ง อาจารย์
อาจารย์รนิ บุญ นุชน้อมบุญ ตําแหน่ง อาจารย์
อาจารย์ หม่อมหลวงอุสมุ า สุขสวัสดิ ์ ตําแหน่งอาจารย์
อาจารย์พชั ราภรณ์ วรโชติกาํ จร ตําแหน่ง อาจารย์
อาจารย์สริ นิ นั ท์ เสนาขันธ์ ตําแหน่ง อาจารย์
อาจารย์กฤชณัท แสนทวี ตําแหน่ง อาจารย์
อาจารย์สามมิติ สุขบรรจง ตําแหน่ง อาจารย์
อาจารย์วรรณยศ บุญเพิม่
อาจารย์ธนพงษ์ ไชยลาโภ
อาจารย์ มล.อุสมุ า สุขสวัสดิ ์
อาจารย์ศทุ ธิธนั
์ ชฉันท์ จันทร์ทอง
อาจารย์ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์
อาจารย ดร. เจษฎา ศาลาทอง
นางสาวณกัญญา อังครัตนไตร ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
นายเอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ ตําแหน่ง อาจารย์
นายวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสุคนธ์ธา บุญชู ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
นางสาวสินนี าถ ริคา้ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวปทิดากันย์ จิตรใจ ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่
ว่ท่ี ร.ต.ญ. สุกญ
ั ญา สุวรรณภูม ิ ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
่
นายณภัทร สุบรรณพงษ์ ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
นายเสกสรร เสาวคนธ์ ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

