
แบบรายงาน วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ 

ช่ือผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice)  

   การเปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางประเทศควบคูกับการปฏิบัติหนาท่ีประธานและเลขานุการในการ

ประชุมของ อศ.  

คําสําคัญ     

   การจัดการประชุมระหวางประเทศ เจาภาพการประชุม ประธานการประชุม เลขานุการการประชุม                                                          

1. เกริ่นนํา 

กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานในอดีต  

อศ. เริ่มดําเนินการเปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางประเทศเม่ือป พ.ศ.๒๕๕๐ โดยในคราวนั้น อศ. รับเปน

เจาภาพจัดการประชุมและดําเนินการในดานการจัดหาและเตรียมสถานท่ีสําหรับการประชุม (โรงแรมเอ-วัน 

เดอะรอยัลครูส พัทยา) การจัดเลี้ยง (อาหารหลัก และอาหารวางระหวางการประชุม รวมถึงการเปนเจาภาพ

งานเลี้ยงรับรองเย็น) และการคมนาคมขนสง (การตอนรับท่ีสนามบิน การับ-สงผูเขารวมประชุมระหวาง

สนามบิน-โรงแรมท่ีพัก) การเปนเจาภาพจัดการประชุมโดยเฉพาะการดําเนินการในเรื่องท้ังสามนั้นอาศัยการ

ผสมผสานระหวางแนวทางการประชุมของหนวยงานภายในประเทศ ประสบการณของกําลังพลท่ีเคยเขารวม

ประชุมระหวางประเทศท่ีไดเห็น ไดทราบลักษณะ ธรรมเนียม มารยาทสากล และแนวทางปฏิบัติของประเทศ

ตางๆ ท่ีเคยเปนเจาภาพจัดการประชุมมากอน และโดยการผนวกพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยตามคําพังเพยท่ีวา 

“เปนธรรมเนียมไทยแทแตโบราณ ใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับ” สําหรับประธานและเลขานุการในการ

ประชุมในคราวนั้นคือ อศ.สหราชอาณาจักร                                 . 

สภาพท่ัวไป 

โดยพ้ืนฐานท่ีวา “เปนธรรมเนียมไทยแทแตโบราณ ใครมาถึงเรือนชานตองตอนรับ” การเปนเจาภาพจัดการ

ประชุมระหวางประเทศในครั้งนั้น ในดานท่ี อศ. รับผิดชอบ คือ สถานท่ี การจัดเลี้ยง การคมนาคมขนสง 

รวมถึงการตอนรับดูแลผูเขารวมการประชุม ถือวาประสบความสําเร็จเปนอยางดีมีขอบกพรองก็เพียงเล็กนอย 

ไดรับการชื่นชมและยกยองจากผูเขารวมประชุมเปนอยางมาก และตอมาไดกลายเปนแนวทางปฏิบัติท่ีประเทศ

ตางๆ นําไปถือปฏิบัติเม่ือไดเปนเจาภาพจัดการประชุมบาง เชน การตอนรับท่ีสนามบิน การรับ-สงระหวาง

สนามบิน-โรงแรมท่ีพัก การรับผิดชอบเลี้ยงอาหารกลางวันผูเขารวมประชุมท้ังหมด โดยผูเขารวมประชุมไม

ตองหาอาหารรับประทานเองในระหวางพักการประชุมชวงกลางวัน การปฏิบัติในสวนดังกลาวนี้จึงไมเปน

ปญหาแตประการใดเนื่องจากเปนการนําเอาจุดแข็งของวัฒนธรรมประจําชาติมาสรางความประทับใจกับแขก

บานแขกเมืองซ่ึงก็เปนไปตามความมุงหวังคือผูเขารวมประชุมประทับใจในเจาภาพถวนท่ัวทุกตัวคน            

ลักษณะสําคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  

การรับตําแหนงประธานองคการระหวางภูมิภาคซ่ึงมีประเทศสมาชิกจํานวน ๙ ประเทศตอจากสาธารณรัฐ

สิงคโปรนั้นเปนแรงกดดัน และผลักดันใหเกิดการจัดการประชุมท่ีเปนเลิศข้ึน เพ่ือเปนการรักษาและยืนยัน



เกียรติภูมิของประเทศผานการแสดงศักยภาพในการทําหนาท่ีประธานและเจาภาพจัดการประชุม แนวทาง

ปฏิบัติของ อศ.สาธารณรัฐสิงคโปร คือหมุดหมาย (Benchmark) หรือคูเปรียบเทียบของ อศ. สวนประกอบ

ของเจาภาพจัดการประชุมเก่ียวกับสถานท่ี การจัดเลี้ยง การตอนรับการขนสงนั้น อศ . ทําไดดีกวาใครอยูแลว

จึงไมตองเปรียบเทียบกับสิงคโปรอีก แตท่ี อศ.สิงคโปรทําไดดีกวาคือการปฏิบัติหนาท่ีประธานและเลขานุการ

ในการประชุมโดยใชบุคลากรเพียงสองคนเทานั้นคือประธานหนึ่งคน และเลขานุการผูจดรายงานการประชุม

อีกหนึ่งคน ท่ีสําคัญท่ีสุดคือท่ีประชุมสามารถตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมไดทันทีในวันสุดทายของ

การประชุม ในปแรก อศ. ใชบุคลากรทําหนาท่ีประธานและเลขานุการจํานวนหาคนประกอบดวย ประธาน 

ผูชวยประธานสองคน และทีมเลขานุการจดรายงานการประชุมจํานวนสามคน โดยแบงการจดรายงานการ

ประชุมตามวาระอยางชัดเจน ใชเครื่องบันทึกเสียง และใชเวลาเกือบท้ังคืนทุกวันหลังการประชุมในการเรียบ

เรียงรายงานการประชุม พบปญหาท่ีสําคัญคือสํานวนการเขียนของผูจดรายงานการประชุมไมกลมกลืนกัน ใน

ปท่ีสองและสามของการประชุมสามารถลดทีมเลขานุการผูจดรายงานการประชุมไดหนึ่งคนและใชเวลานอยลง

ในการเรียบเรียงเอกสารในชวงกลางคืน ในปท่ีสี่ อศ. สามารถใชบุคลากรทําหนาท่ีประธานและเลขานุการ

จํานวนเพียงสามคนประกอบดวย ประธาน ผูชวยประธาน และเลขานุการผูจดรายงานการประชุม การพ่ึงพา

อุปกรณบันทึกเสียงนอยมากประมาณรอยละยี่สิบของการใชเครื่องบันทึกเสียงในปแรก และการใชเวลาในชวง

กลางคืนในการเรียงเรียงรายงานการประชุมในวันแรกของการประชุมสามารถเขานอนตามเวลาปกติได สําหรับ

วันท่ีสองของการประชุมกอนจะมีการรับรองรายงานวันรุงข้ึนสามารถพักผอนได ๔ – ๕ ชั่วโมง  

วัตถุประสงคของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

เพ่ือให อศ. ซ่ึงเคยปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบบางสวนของการประชุม สามารถดําเนินการจัดการประชุมระหวาง

ประเทศไดแบบเบ็ดเสร็จท้ังดานสถานท่ี การจัดเลี้ยง การขนสง การตอนรับรับรอง และการปฏิบัติหนาท่ี

ประธานและเลขานุการในการประชุม เพ่ือเกียรติภูมิของประเทศ                              . 

เปาหมาย   

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

   - สามารถลดบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีประธานและเลขานุการในการประชุมจากหาคนในปแรกเปนสามคนใน

ปท่ีสี่เกือบเทียบเทาหมุดหมายคือ อศ.สาธารณรัฐสิงคโปร ซ่ึงใชบุคลากรจํานวนสองคน  

    - สามารถลดจํานวนชั่วโมงการเรียบเรียงรายงานการประชุมในชวงกลางคืนจากเกาถึงสิบสองชั่วโมงในป

แรกเหลือเพียงสี่ถึงหกชั่วโมงในปท่ีสี่ 

    - สามารถลดการพ่ึงพาอุปกรณบันทึกเสียงลงในปท่ีสี่เหลือประมาณยี่สิบเปอรเซ็นตของปแรก               . 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

……ผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจ และกลาวขานชื่นชม และนําไปเปนตนแบบในการจัดการประชุมระหวาง

ประเทศในหลายๆ ดาน ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ลําดับข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของ วิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 



ข้ันท่ี 1 (ระบุวิธีปฏิบัติ)  

   ประมาณหนึ่งปกอนการประชุม อศ. แตงตั้งสํานักงานประธานพรอมอนุกรรมการฝายตางๆ ประกอบดวย

อนุกรรมการฝายจัดการประชุม อนุกรรมการฝายวิชาการ และอนุกรรมการฝายเลขานุการ โดยใหมีการประชุม

ติดตามความกาวหนาในดานตางๆเปนระยะๆ (ประมาณทุกๆ ๑ เดือน)  

ข้ันท่ี 2 (ระบุวิธีปฏิบัติ)  

   ประมาณสองเดือนกอนการประชุมจําลองสถานการณคลายการประชุมจริงอยางนอยสองครั้งครั้งแรกเพ่ือ

หาขอบกพรองหรือลําดับการปฏิบัติท่ีอาจจะยังไมชัดเจน และการประชุมครั้งท่ีสอง เปนการปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองท่ีพบเจอในการซอมการประชุมครั้งแรก                        . 

ข้ันท่ี 3 (ระบุวิธีปฏิบัติ)  

   ประมาณหนึ่งถึงสองวันกอนการประชุมอนุกรรมการจัดการประชุมตรวจสอบความพรอมของสถานท่ีจัดการ

ประชุม การขนสงและการตอนรับรับรองตั้งแตสนามบินถึงโรงแรมท่ีพัก ในวันเดินทางมาถึงของผูเขารวม

ประชุมการตอนรับและขนสงจะกระทําตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง                        . 

ข้ันท่ี 4 (ระบุวิธีปฏิบัติ)  

   ในวันประชุมจริงอนุกรรมฝายการวิชาการรับผิดชอบการสงตัวแทนเขารวมประชุมในนามประเทศไทย 

อนุกรรมฝายเลขานุการเตรียมชวยประธานและจดรายงานการประชุม และอนุกรรมการฝายจัดการประชุม

ดูแลความเรียบรอยของการขนสงและสถานท่ีโดยท่ัวไป                                                                            

. 

ข้ันท่ี 5 (ระบุวิธีปฏิบัติ)  

   วันสุดทายของการประชุมสามารถสรุปรายงานการประชุมใหท่ีประชุมรับรองได อาจมีการจัดทัศนศึกษาใน

ตอนบาย และเริ่มทยอยสงผูเขารวมประชุมกลับประเทศตนเองพรอมขอมูลการประชุมท่ีครบครันท้ังรายงาน

การประชุม เอกสารท่ีเก่ียวของ รูปภาพระหวางการประชุม ฯลฯ โดยผูเขาประชุมสามารถเขียนรายงานเสนอ

ตนสังกัดไดทันทีท่ีเดินทางถึงบาน                                                          . 

(หากมีมากกวา 5 ข้ันตอนสามารถระบุท่ีปฏิบัติเพ่ิมเติมได) 

4.  ผลการดําเนินการ 
    อศ. และ ทร. ไดรับการยอมรับจากประเทศตางๆ ถึงศักยภาพในการจัดการประชุมระหวางประเทศ 

สามารถเปลี่ยนมุมมองของบางประเทศท่ีไมรูจัก อศ . ดีพอ หรือมีภาพดายลบกับประเทศไทย   

เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนของ Best Practice แลว สงผลตอ หนวยงาน อยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนของ Best Practice แลว สงผลตอ ทร. อยางไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. บทเรียนท่ีไดรับ  
    แรงกดดันจากการท่ีตองรักษาเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี เปนแรงผลักท่ีสําคัญท่ีทําใหภารกิจท่ีไมแนใจวาจะ
สามารถสําเร็จได สามารถสําเร็จลงไดอยางงดงาม                         . 
6.  ปจจัยความสําเร็จ 
     - ประสบการณในการเขารวมประชุมและการจัดการประชุมของบุคลากรในอดีต                              . 
     - แรงผลักดันของการรักษาเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี                   . 
    - การสนับสนุนของผูบังคับบัญชาทุกระดับเปนอยางดี                                                           . 
    - ทักษะความสามารถดานภาษาอังกฤษของบุคลากร  
     - การทํางานเปนทีม                                                . 
7.  การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ  และรางวัลท่ีไดรับ 
 7.1  การเผยแพร      
 7.2  การไดรับการยอมรับ    - ไดรับคําชมเชยและชื่นชมจากผูเขารวมประชุมจากตางประเทศ                  
 7.3  รางวัลท่ีไดรับ 
8.  ภาคผนวก (รองรอย หลักฐาน ภาพถาย ช้ินงาน ฯลฯ แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ) 


