แบบรายงาน วิธหี รือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ
ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practice)
การเปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางประเทศควบคูกับการปฏิบัติหนาที่ประธานและเลขานุการในการ
ประชุมของ อศ.
คําสําคัญ
การจัดการประชุมระหวางประเทศ เจาภาพการประชุม ประธานการประชุม เลขานุการการประชุม
1. เกริ่นนํา
กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีต
อศ. เริ่มดําเนินการเปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางประเทศเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๐ โดยในคราวนั้น อศ. รับเปน
เจาภาพจัดการประชุมและดําเนินการในดานการจัดหาและเตรียมสถานที่สําหรับการประชุม (โรงแรมเอ-วัน
เดอะรอยัลครูส พัทยา) การจัดเลี้ยง (อาหารหลัก และอาหารวางระหวางการประชุม รวมถึงการเปนเจาภาพ
งานเลี้ยงรับรองเย็น) และการคมนาคมขนสง (การตอนรับที่สนามบิน การับ-สงผูเขารวมประชุมระหวาง
สนามบิน-โรงแรมที่พัก) การเปนเจาภาพจัดการประชุมโดยเฉพาะการดําเนินการในเรื่องทั้งสามนั้นอาศัยการ
ผสมผสานระหวางแนวทางการประชุมของหนวยงานภายในประเทศ ประสบการณของกําลังพลที่เคยเขาร วม
ประชุมระหวางประเทศที่ไดเห็น ไดทราบลักษณะ ธรรมเนียม มารยาทสากล และแนวทางปฏิบัติของประเทศ
ตางๆ ที่เคยเปนเจาภาพจัดการประชุมมากอน และโดยการผนวกพื้นฐานวัฒนธรรมไทยตามคําพังเพยที่วา
“เปนธรรมเนียมไทยแทแตโบราณ ใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับ ” สําหรับประธานและเลขานุการในการ
ประชุมในคราวนั้นคือ อศ.สหราชอาณาจักร
.
สภาพทั่วไป
โดยพื้นฐานที่วา “เปนธรรมเนียมไทยแทแตโบราณ ใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับ ” การเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมระหวางประเทศในครั้งนั้น ในดานที่ อศ. รับผิดชอบ คือ สถานที่ การจัดเลี้ยง การคมนาคมขนสง
รวมถึงการตอนรับดูแลผูเขารวมการประชุม ถือวาประสบความสําเร็จเปนอยางดีมีขอบกพรองก็เพียงเล็กนอย
ไดรับการชื่นชมและยกยองจากผูเขารวมประชุมเปนอยางมาก และตอมาไดกลายเปนแนวทางปฏิบัติที่ประเทศ
ตางๆ นําไปถือปฏิบัติเมื่อไดเปนเจาภาพจัดการประชุมบาง เชน การตอนรับที่สนามบิน การรับ-สงระหวาง
สนามบิน-โรงแรมที่พัก การรับผิดชอบเลี้ยงอาหารกลางวันผูเขารวมประชุมทั้งหมด โดยผูเขารวมประชุมไม
ตองหาอาหารรับประทานเองในระหวางพักการประชุมชวงกลางวัน การปฏิบัติในสวนดังกลาวนี้จึงไมเปน
ปญหาแตประการใดเนื่องจากเปนการนําเอาจุดแข็งของวัฒนธรรมประจําชาติมาสรางความประทับใจกับแขก
บานแขกเมืองซึ่งก็เปนไปตามความมุงหวังคือผูเขารวมประชุมประทับใจในเจาภาพถวนทั่วทุกตัวคน
ลักษณะสําคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ
การรับตําแหนงประธานองคการระหวางภูมิภาคซึ่งมีประเทศสมาชิกจํานวน ๙ ประเทศตอจากสาธารณรัฐ
สิงคโปรนั้นเปนแรงกดดัน และผลักดันใหเกิดการจัดการประชุมที่เปนเลิศขึ้น เพื่อเปนการรักษาและยืนยัน

เกียรติภูมิของประเทศผานการแสดงศักยภาพในการทําหนาที่ประธานและเจาภาพจัดการประชุม แนวทาง
ปฏิบัติของ อศ.สาธารณรัฐสิงคโปร คือหมุดหมาย (Benchmark) หรือคูเปรียบเทียบของ อศ. สวนประกอบ
ของเจาภาพจัดการประชุมเกี่ยวกับสถานที่ การจัดเลี้ยง การตอนรับการขนสงนั้น อศ. ทําไดดีกวาใครอยูแลว
จึงไมตองเปรียบเทียบกับสิงคโปรอีก แตที่ อศ.สิงคโปรทําไดดีกวาคือการปฏิบัติหนาที่ประธานและเลขานุการ
ในการประชุมโดยใชบุคลากรเพียงสองคนเทานั้น คือประธานหนึ่งคน และเลขานุการผูจดรายงานการประชุม
อีกหนึ่งคน ที่สําคัญที่สุดคือที่ประชุมสามารถตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมไดทันทีในวันสุดทายของ
การประชุม ในปแรก อศ. ใชบุคลากรทําหนาที่ประธานและเลขานุการจํานวนหาคนประกอบดวย ประธาน
ผูชวยประธานสองคน และทีมเลขานุการจดรายงานการประชุมจํานวนสามคน โดยแบงการจดรายงานการ
ประชุมตามวาระอยางชัดเจน ใชเครื่องบันทึกเสียง และใชเวลาเกือบทั้งคืนทุกวันหลังการประชุมในการเรียบ
เรียงรายงานการประชุม พบปญหาที่สําคัญคือสํานวนการเขียนของผูจดรายงานการประชุมไมกลมกลืนกัน ใน
ปที่สองและสามของการประชุมสามารถลดทีมเลขานุการผูจดรายงานการประชุมไดหนึ่งคนและใชเวลานอยลง
ในการเรียบเรียงเอกสารในชวงกลางคืน ในปที่สี่ อศ. สามารถใชบุคลากรทําหนาที่ประธานและเลขานุการ
จํานวนเพียงสามคนประกอบดวย ประธาน ผูชวยประธาน และเลขานุการผูจดรายงานการประชุ ม การพึ่งพา
อุปกรณบันทึกเสียงนอยมากประมาณรอยละยี่สิบของการใชเครื่องบันทึกเสียงในปแรก และการใชเวลาในชวง
กลางคืนในการเรียงเรียงรายงานการประชุม ในวันแรกของการประชุมสามารถเขานอนตามเวลาปกติได สําหรับ
วันที่สองของการประชุมกอนจะมีการรับรองรายงานวันรุงขึ้นสามารถพักผอนได ๔ – ๕ ชั่วโมง
วัตถุประสงคของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ
เพื่อให อศ. ซึ่งเคยปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบบางสวนของการประชุม สามารถดําเนินการจัดการประชุมระหวาง
ประเทศไดแบบเบ็ดเสร็จทั้งดานสถานที่ การจัดเลี้ยง การขนสง การตอนรับรับรอง และการปฏิบัติหนาที่
ประธานและเลขานุการในการประชุม เพื่อเกียรติภูมิของประเทศ
.
เปาหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- สามารถลดบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ประธานและเลขานุการในการประชุมจากหาคนในปแรกเปนสามคนใน
ปที่สี่เกือบเทียบเทาหมุดหมายคือ อศ.สาธารณรัฐสิงคโปร ซึ่งใชบุคลากรจํานวนสองคน
- สามารถลดจํานวนชั่วโมงการเรียบเรียงรายงานการประชุมในชวงกลางคืนจากเกาถึงสิบสองชั่วโมงในป
แรกเหลือเพียงสี่ถึงหกชั่วโมงในปที่สี่
- สามารถลดการพึ่งพาอุปกรณบันทึกเสียงลงในปที่สี่เหลือประมาณยี่สิบเปอรเซ็นตของปแรก

.

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
……ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจ และกลาวขานชื่นชม และนําไปเปนตนแบบในการจัดการประชุมระหวาง
ประเทศในหลายๆ ดาน ………………………………………………………………………………………………………………………
2. ลําดับขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของ วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ

ขั้นที่ 1 (ระบุวิธีปฏิบัติ)
ประมาณหนึ่งปกอนการประชุม อศ. แตงตั้งสํานักงานประธานพรอมอนุกรรมการฝายตางๆ ประกอบดวย
อนุกรรมการฝายจัดการประชุม อนุกรรมการฝายวิชาการ และอนุกรรมการฝายเลขานุการ โดยใหมีการประชุม
ติดตามความกาวหนาในดานตางๆเปนระยะๆ (ประมาณทุกๆ ๑ เดือน)
ขั้นที่ 2 (ระบุวิธีปฏิบัติ)
ประมาณสองเดือนกอนการประชุมจําลองสถานการณคลายการประชุมจริงอยางนอยสองครั้งครั้งแรกเพื่อ
หาขอบกพรองหรือลําดับการปฏิบัติที่อาจจะยังไมชัดเจน และการประชุมครั้งที่สอง เปนการปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองที่พบเจอในการซอมการประชุมครั้งแรก
.
ขั้นที่ 3 (ระบุวิธีปฏิบัติ)
ประมาณหนึ่งถึงสองวันกอนการประชุมอนุ กรรมการจัดการประชุมตรวจสอบความพรอมของสถานที่จัดการ
ประชุม การขนสงและการตอนรับรับรองตั้งแตสนามบินถึงโรงแรมที่พัก ในวันเดินทางมาถึงของผูเขารวม
ประชุมการตอนรับและขนสงจะกระทําตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
.
ขั้นที่ 4 (ระบุวิธีปฏิบัติ)
ในวันประชุมจริงอนุกรรมฝายการวิชาการรับผิดชอบการสงตัวแทนเขารวมประชุมในนามประเทศไทย
อนุกรรมฝายเลขานุการเตรียมชวยประธานและจดรายงานการประชุม และอนุกรรมการฝายจัดการประชุม
ดูแลความเรียบรอยของการขนสงและสถานที่โดยทั่วไป
.
ขั้นที่ 5 (ระบุวิธีปฏิบัติ)
วันสุดทายของการประชุมสามารถสรุปรายงานการประชุมใหที่ประชุมรับรองได อาจมีการจัดทัศนศึกษาใน
ตอนบาย และเริ่มทยอยสงผูเขารวมประชุมกลับประเทศตนเองพรอมขอมูลการประชุมที่ครบครันทั้งรายงาน
การประชุม เอกสารที่เกี่ยวของ รูปภาพระหวางการประชุม ฯลฯ โดยผูเขาประชุมสามารถเขียนรายงานเสนอ
ตนสังกัดไดทันทีที่เดินทางถึงบาน
.
(หากมีมากกวา 5 ขั้นตอนสามารถระบุที่ปฏิบัติเพิ่มเติมได)
4. ผลการดําเนินการ
อศ. และ ทร. ไดรับการยอมรับจากประเทศตางๆ ถึงศักยภาพในการจัดการประชุมระหวางประเทศ
สามารถเปลี่ยนมุมมองของบางประเทศที่ไมรูจัก อศ. ดีพอ หรือมีภาพดายลบกับประเทศไทย
เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แลว สงผลตอ หนวยงาน อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนของ Best Practice แลว สงผลตอ ทร. อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. บทเรียนที่ไดรับ
แรงกดดันจากการที่ตองรักษาเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี เปนแรงผลักที่สําคัญที่ทําใหภารกิจที่ไมแนใจวาจะ
สามารถสําเร็จได สามารถสําเร็จลงไดอยางงดงาม
6. ปจจัยความสําเร็จ
- ประสบการณในการเขารวมประชุมและการจัดการประชุม ของบุคลากรในอดีต
- แรงผลักดันของการรักษาเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี
- การสนับสนุนของผูบังคับบัญชาทุกระดับเปนอยางดี
- ทักษะความสามารถดานภาษาอังกฤษของบุคลากร
- การทํางานเปนทีม
.
7. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ และรางวัลที่ไดรับ
7.1 การเผยแพร
7.2 การไดรับการยอมรับ - ไดรับคําชมเชยและชื่นชมจากผูเขารวมประชุมจากตางประเทศ
7.3 รางวัลที่ไดรับ
8. ภาคผนวก (รองรอย หลักฐาน ภาพถาย ชิ้นงาน ฯลฯ แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ)

.
.
.
.

