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เกณฑประเมินดานการจัดงานแบบไฮบริด สำหรับสถานท่ีจัดงาน  
(Hybrid Event Assessment Criteria for MICE Venue) 

 
 แมการจัดงานในสถานท่ีจริง จะเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุดของการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ แตจากการแพร
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สงผลกระทบใหตองมีการรักษาระยะหาง และปฏิบัติตามมาตรการ
ของภาครัฐเพ่ือการควบคุมและปองกันการแพรกระจายของโรคระบาด การจัดงานแบบไฮบริด (Hybrid Event) 

ถือเปนทางเลือกใหมที่จะสนับสนุนใหธุรกิจการจัดงานของอุตสาหกรรมไมซสามารถเดินหนาตอไปได การจัดงาน
แบบไฮบริด เปนการจัดงานในรูปแบบของการผสมผสานระหวางการจัดงานแบบพบหนาในสถานที่จริง 
(ออฟไลน) ควบคูกับการถายทอดสดไปบนแพลตฟอรมออนไลนบนโซเชียลมีเดียตางๆ ในเวลาเดียวกัน 
(ออนไลน) ปจจุบันการจัดงานแบบไฮบริดเปนวิถีการจัดงานท่ีไดรับความสนใจมากข้ึนจากภาคธุรกิจท่ีหลากหลาย 
เพราะสามารถชวยใหผูรวมงานเขารวมกิจกรรมพรอมๆ กับผูเขารวมงานในสถานท่ีจริงผานระบบออนไลนภายใต
ขอจำกัดของการรักษาระยะหางหรือผูที่อยูในพื้นที่หางไกลที่มีขอจำกัดในการเดินทางมารวมงานสามารถเขา
รวมงานได ไมวาจะเปน การจัดสัมมนา งานแสดงสินคา งานประชุมวิชาการ หรืองานอีเวนตตางๆ เปนตน ความ
พรอมของสถานท่ีจัดงานมีความสำคัญอยางย่ิงตอความสำเร็จของการจัดงานแบบไฮบริด ท้ังในดานสถานท่ีจัดงาน 
บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดงาน รวมทั้งสวนสนับสนุนตางๆ เพ่ือใหผูเขารวมงานผานระบบออนไลนเกิดความพึง
พอใจเสมือนไดเขารวมงานในสถานท่ีจัดงานจริง 

อยางไรก็ตาม การยกระดับมาตรฐานการจัดงานสำหรับสถานประกอบการใหมีความพรอมในการจัดงาน
แบบไฮบริด ถือเปนสวนสำคัญในการผลักดันใหการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมไมซมีความตอเนื่องและยั่งยืน และ
การตรวจประเมินการจัดงานแบบไฮบริด เปนกลไกหนึ่งที่ชวยสงเสริมใหสถานประกอบการมีการพัฒนาดานการ
จัดการอยางเปนระบบ ทั้งน้ี สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. ได
พัฒนาเกณฑประเมินดานการจัดงานแบบไฮบริด สำหรับสถานท่ีจัดงาน เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม
และสรางมุมมองสำหรับการกาวเขาสูสถานท่ีจัดงานไฮบริดในระดับสากลดวยความย่ังยืนในการดำเนินธุรกิจตอไป 

วัตถุประสงค 
การจัดทำเกณฑประเมินคุณภาพการจัดงานแบบไฮบริด สำหรบัสถานท่ีจัดงาน มีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1) สนับสนุนใหผูประกอบการไมซไดเปดมุมมองใหมในการเตรียมการเพื่อยกระดับสถานที่จัดงาน
รองรับการจัดงานแบบไฮบริดอยางเปนรูปธรรม สามารถนำไปพิจารณาเพื่อเตรียมความพรอมใน
การกาวเขาสูสถานท่ีจัดงานท่ีทันตอสถานการณ การแพรระบาดของโรคระบาด 

2) เพื ่อใชเปนเครื ่องมือสำหรับการตรวจประเมินตนเองของสถานประกอบการ ในการประเมิน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดงานแบบไฮบริดของสถานท่ีจัดงาน 

3) เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในดานสถานท่ีจัดงานไฮบริด สำหรับการตรวจประเมินเพ่ือยกระดับคุณภาพการ
จัดการมาตรฐานสถานท่ีจัดงาน สำหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมไมซประเทศไทย 
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ประโยชนที่จะไดรับ 

1) สามารถใชเปนเครื่องมือในการตรวจประเมินการจัดการของสถานที่จัดงาน รองรับการจัดงานใน
รูปแบบไฮบริด สงเสริมใหผู ประกอบการและผูเก่ียวของไดทราบถึงมุมมองเพื ่อใชสำหรับการ
เตรียมการ กาวเขาสูสถานท่ีจัดงานท่ีทันสมัย สถานท่ีจัดงานไดมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

2) สงเสริมใหผูเก่ียวของมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับการจัดงานในรูปแบบไฮบริด และแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือการจัดงานท่ีทันตอสถานการณ การแพรระบาดของโรคระบาด 

3) สนับสนุนใหเกิดมุมมองท่ีนำไปสูการปรับปรงุพัฒนาการในเชิงระบบ และสงเสริมการดำเนินธุรกิจให
มีความย่ังยืน 

การพิจารณาผลการตรวจประเมิน  
การตรวจประเมินการจัดงานแบบไฮบริดสำหรับสถานที่จัดงาน เปนการตรวจประเมินตอเนื่องสำหรับ

สถานประกอบการท่ีผานการรับรองมาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย เพ่ือเตรียมความพรอมในการกาวเขาสู
การเปนสถานท่ีจัดงานท่ีสามารถรองรับการเขารวมงานแบบผสมผสานระหวางการรวมงานแบบพบหนาในสถานท่ี
จริง และการรวมงานบนแพลตฟอรมออนไลนผานสื่อโซเชียลมีเดีย สำหรับองคกรสถานท่ีจัดงาน  

โดยการตรวจประเมินพิจารณาตามชวงระยะเวลาการจัดงานท่ีเก่ียวของกับสถานท่ีจัดงาน ดังน้ี 

§ การวางแผนและเตรียมความพรอมกอนการจัดงาน (Pre-Event) 

เปนขั้นตอนที่สถานที่จัดงานพิจารณาปจจัยและทรัพยากรที่จำเปนตอการจัดงาน และดำเนินการ
เตรียมความพรอมของสถานท่ี บุคลากร และสิ่งตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือรองรับการจัดงานที่จะเกิดข้ึน
ในสถานท่ีจัดงาน   

§ การดำเนินการระหวางการจัดงาน (Onsite Operation)  

เปนการดำเนินการตั้งแตการเริ่มเขามาในสถานที่จัดงานเพื่อเตรียมการ ติดตั้ง หรือ set up กอนท่ี
การจัดงานจะเริ่มขึ้น ระหวางการจัดงาน (show day) และการรื้อถอน การดำเนินเพื่อฟนฟูพื้นท่ี
เพ่ือกลับคืนสภาพเดิม   

 

§ การดำเนินการภายหลังการจัดงานเสร็จส้ิน (Post-Event)  

การดำเนินการเชิงระบบเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานและภาพรวมของการจัดการเพ่ือเปนพ้ืนฐานใน
การปรับปรุงพัฒนาสรางความย่ังยืนในการใหบริการของสถานท่ีจัดงาน   

เกณฑประเมินดานการจัดงานแบบไฮบริด สำหรับสถานท่ีจัดงาน ประกอบดวยรายการตรวจประเมินใน
กระบวนการ การวางแผนและเตรียมความพรอมกอนการจัดงาน (Pre-Event) จำนวน  8 ขอ การดำเนินการ
ระหวางการจัดงาน (Onsite Operation) จำนวน 4 ขอ และการดำเนินการภายหลังการจัดงานเสร็จสิ้น (Post-
Event)  จำนวน 3 ขอ  รวมทั้งสิ้น 15 เกณฑประเมิน โดยการตัดสินใจผลการตรวจประเมิน พิจารณาตามระดับ
ความสามารถของสถานท่ีจัดงาน ดังน้ี 
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ผลการประเมิน ระดับ A  คะแนนรวม  12- 15  คะแนน  

ผลการประเมิน ระดับ B  คะแนนรวม  8 - 11  คะแนน    

ผลการประเมิน ระดับ C  คะแนนรวม  5 - 7  คะแนน    

ผลการประเมิน คะแนนรวมนอยกวา  5  คะแนน   ไมผานเกณฑการประเมิน    

ขอปฏิบัติสำหรับสถานท่ีจัดงาน 

สถานท่ีจัดงานควรดำเนินการทบทวนและการเตรียมเพ่ือรองรับการตรวจประเมิน ดังตอไปน้ี   

1) การจัดงานแบบไฮบริดนั้น สถานท่ีจัดงานควรพิจารณาทบทวนปจจัยท่ีอาจสงผลกระทบตอสถานท่ี
จัดงาน ทั้งปจจัยจากภายในองคกร สถานที่จัดงานและปจจัยอื่นๆ จากภายนอกองคกร ซึ่งอาจมี
ความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจ คุณภาพการใหบริการ ความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอ
สถานที่จัดงาน เชน  ปจจัยดานบุคลากรของสถานที่จัดงานหรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ วัสดุหรือ
วัตถุท่ีจะนำมาใช โครงสรางพ้ืนฐานของสถานท่ีจัดงาน รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณที่จะนำมาใช
ในการจัดงาน การพัฒนาของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดงานแบบไฮบริด ความคาดหวังของ
ผูใชบริการ กฎหมายที่เกี่ยวของ เปนตน เพื่อเปนพ้ืนฐานในการวางแผนการจัดการ ใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันไดดียิ่งข้ึน 

2) ทบทวนขอกำหนดที่เกี่ยวของกับการจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน รวมทั้งขอกำหนด
กฎหมาย ขอบังคับท่ีเก่ียวกับการเผยแพรขอมูลและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 
หรือขอบังคับอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3) ทบทวนความพรอมของสถานที่จัดงาน ทั้งในดานพื้นที่ ระบบไฟฟา พลังงาน สัญญาณเครือขาย
อินเทอรเน็ตในพื้นที่ และสวนสนับสนุนตางๆ ที่จำเปนตอการจัดงานแบบไฮบริด สามารถรองรับ
การจัดงานและพรอมสำหรับการใชเครื ่องมืออุปกรณสำหรับการถายทอดจากสถานที่จริงบน
แพลตฟอรมออนไลน ผานโซเชียลมีเดียไปยังผูรวมงานท่ีมิไดมารวมงานในสถานท่ีจริง  

4) การเตรียมความพรอมดานบุคลากร ดังน้ี 
- จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดงานแบบไฮบริด เพื่อตอบขอซักถาม หรือนำเสนอ

หลักฐานผลการปฏิบัติตามที่ผูตรวจประเมินรองขอ  
- ควรจัดฝกอบรมเพ่ือใหบุคลากรที่เก่ียวของมีความเขาใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการจัดงาน การเตรียมความพรอมรับมือหรือแกไขปญหาในกรณีเกิดเหตุการณผิดปกติ 
สงผลกระทบตอการจัดงานแบบไฮบริด เชน แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือแกไขสถานการณเม่ือ
เกิดเหตุไฟฟาดับ หรือเกิดเหตุเกี ่ยวอุปกรณไฟฟาสงผลใหการจัดงาน ทำใหไมสามารถ
ดำเนินการตอได การเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในดานการตรวจสอบความพรอมของ
สถานที ่จัดงานรองรับการจัดงานแบบผสมผสานเทคโนโลยีการสื ่อสาร รวมทั ้งทักษะ
ความสามารถในดานการสื่อสารในระดับเบื้องตนเปนอยางนอย เปนตน   

5) การเตรียมสถานท่ีจัดงานและสิ่งจำเปน สำหรับรับการตรวจประเมิน ไดแก 
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- จัดเตรียมสถานท่ีสำหรบัผูตรวจประเมินและผูเก่ียวของ เพ่ือดำเนินการเปดและปดการประชุม 
ในการตรวจประเมิน (Opening and Closing Meeting)  

- จัดเตรียมพ้ืนท่ีที่สามารถทำการตรวจประเมินได หรือพ้ืนท่ีในสถานท่ีจริง ซึ่งใชสำหรับการจัด
งานแบบไฮบริด 

- จัดเตรียมขอมูลท่ีจำเปนสำหรับใชในการแสดงหลักฐานผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา โดยอางอิง
ตามเกณฑประเมินและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ เพื่อความสะดวกและลดระยะเวลาในการคนหา
ขอมูลของผูรับการตรวจประเมินของสถานประกอบการ และทำใหการตรวจประเมินสำเร็จ
ตามกรอบเวลาท่ีกำหนด 

6) ควรดำเนินการตรวจประเมินตนเอง (Self-assessment) ตามเกณฑการประเมินที่ระบุ เพื่อทำ
ความเขาใจ และชวยใหสถานประกอบการไดทราบสถานะและความพรอมในเบื้องตน 

คำแนะนำสำหรับผูตรวจประเมิน  
เพ่ือใหการตรวจประเมินดานการจัดงานแบบแบบไฮบริด สามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลตอผูประกอบการ ผูตรวจประเมิน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังตอไปน้ี  

· การวางแผนและเตรียมการตรวจประเมิน ผูตรวจประเมินควรทำการคนควา รวบรวมขอมูลท่ี
เก่ียวของกับสถานท่ีจัดงาน  และทำความเขาใจปจจัยตางๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอสถานท่ีจัดงาน
ไฮบริด  เชน เทคโนโลยีที่ใชในการจัดงานแบบไฮบริด บริบทของผูประกอบการอุตสาหกรรมไมซ
และสถานการณในปจจุบันท่ีสงผลกระทบตอการจัดงานแบบไฮบริดท้ังเชิงบวกและเชิงลบ รวมท้ัง
กฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนฐานขอมูลสำหรับการพิจารณาตรวจประเมิน 

· การตรวจประเมิน เปนกระบวนการคนหาและรวบรวมหลักฐานที่ใชในการพิสูจนความจริงท่ี
เปนไปไดอยางเปนระบบบนพ้ืนฐานของความสมเหตุสมผลตามธรรมชาติของสถานที่จัดงาน และ
นำประเด็นท่ีพบมาประเมินหาความสอดคลองตามขอกำหนดท่ีระบุในเกณฑการตรวจประเมินและ
ตัวช้ีวัดแตละรายการ โดยหลักในการติดตามแหลงขอมูลของหลักฐาน ควรพิจารณาดังตอไปน้ี 

- สำรวจจากสถานท่ีจัดงานจริง รวมทั้งโครงสรางพ้ืนฐานและสวนสนับสนุนของสถานท่ีจัดงาน  
รวมทั้ง เครื่องมือและอุปกรณท่ีเก่ียวของกับระบบออนไลนและการจัดงานแบบไฮบริด  

- การสัมภาษณผูปฏิบัติงานหรือผูเกี่ยวของ เพื่อประเมินความรูความเขาใจ ความสามารถ 
และความตระหนักของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของตามขอกำหนดที่ระบุในเกณฑการประเมิน
และตัวช้ีวัด  

- เอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการ บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับการจัดงานแบบไฮบริด 
รวมทั้งบันทึกหลักฐานท่ีแสดงผลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีหรือบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
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เกณฑประเมินดานการจัดงานแบบไฮบริด สำหรับสถานที่จัดงาน (Hybrid Event Assessment Criteria for MICE Venue) 

หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมิน 
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน 
 (Hybrid Event Venue Performance 

Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidences) 

PrE การวางแผนและเตรียมการจัดงาน (Pre-Event ) 

PrE01 แผนงานรองรับการจัดงานแบบผสมผสาน
เทคโนโลยีการสื่อสาร 
การพิจารณาจัดทำแผนงานรองรับการจัด
งานแบบผสมผสานการใชเทคโนโลยีสือ่สาร
เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยัง่ยืน  
- มีแผนการตลาดเพื่อประชาสมัพันธผาน

สื่อตางๆ ที่สามารถดึงดูดความสนใจใน
การเลือกใชบริการสถานที่จัดงาน 

- มีแผนงานปรบัปรุงพัฒนาสถานที่จัด
งาน อยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการจัด
งานในรูปแบบการใชเทคโนโลยี
ผสมผสาน 

    - เอกสารขอมลูเกี่ยวกับแผนงานดานการตลาด 
แผนการสื่อสารประชาสัมพันธ ตอกลุมเปาหมาย เชน 
ผูจัดงาน หรือองคกร ผูพิจารณาเลือกสถานที่จัดงาน 

- ขอมูลการจัดประชาสัมพันธสถานที่จัดงานผานสือ่
สังคมออนไลน ไดแก Twitter, Facebook, 
YouTube เปนตนเอกสารสื่อสิ่งพิมพ สือ่
อิเลก็ทรอนิกส หรือวัสดุที่จัดทำขึ้นเพื่อใชสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ 

หมายเหตุ 
แผนการตลาดและแผนการปรับปรุงพัฒนา อาจ
พิจารณาจากมุมมองความตองการและความคาดหวัง
ของผูใชบริการ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการ
สื่อสารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานที่จัดงานควรมี  
ชองทางและเทคโนโลยีการประชาสมัพันธที่เหมาะสม 
เปนตน 
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมิน 
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน 
 (Hybrid Event Venue Performance 

Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidences) 

PrE02 ความพรอมดานบุคลากรรองรับการจัด
งานแบบผสมผสานเทคโนโลยีการสื่อสาร   
วิธีการสรรหาบุคลากรหรือจัดหาบุคลากรที่
มีความรูความสามารถดานการจัดงานที่
ผสมผสานการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร   
- มีแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของ

บุคลากรที่เหมาะสม  
- มีแนวทางในการสรรหาบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถเหมาะสม ตาม
ความจำเปน 

- มีแนวทางในการจัดหาบุคลากรจาก
ภายนอก หรือ partner ที่มทีักษะ 
ความรู ความสามารถ อยางเหมาะสม 

    เอกสารวิธีการปฏิบัติงานที่มีการระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับแนวทางสำหรับ  
- การกำหนดคุณสมบัตเิบือ้งตนที่จำเปนสำหรบั

บุคลากรของสถานที่จัดงาน เพื่อการรองรบัการจัด
งานแบบไฮบริดได เชน Job Description เปนตน 

- แนวทางในการสรรหาวาจางบุคลากรใหไดตาม
คุณสมบัติที่กำหนด และ/หรอื การจัดหาจาก
ภายนอก (Outsourcing) สำหรบัลกัษณะหนาที่ 
ความรับผิดชอบ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณสามารถรองรบั
การจัดงานในรูปแบบที่ผสมผสานการใชเทคโนโลยี
การสือ่สาร ไดตามความจำเปน 
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมิน 
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน 
 (Hybrid Event Venue Performance 

Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidences) 

PrE03 การพัฒนาความสามารถบุคลากร  
การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
รองรับการจัดงานในรปูหลากหลายรูปแบบ
และผสมผสานการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร  
- มีการกำหนดหลักสูตรฝกอบรมทีจ่ำเปน 

ตอการพัฒนาทักษะ ความสามารถใน
รูปแบบตางๆ ตามลักษณะหนาที่ความ
รับผิดชอบ  

- มีแผน และบันทึกการจัดฝกอบรม
ประจำปสำหรับบุคลากรตามทีก่ำหนด 

    - เอกสารขอมลู หัวขอ หรอืหลักสูตรการฝกอบรมที่
จำเปน สำหรับผูปฏิบัตงิานที่รบัผิดชอบในดานตางๆ 
เกี่ยวกับการจัดงานหลากหลายรูปแบบ และ
ผสมผสานการใชเทคโนโลยีการสื่อสารของสถานที่
จัดงาน เชน หลกัสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
สถานประกอบการเพื่อรองรับการจัดงานแบบ
ไฮบริด ของ สสปน. หลักสูตรการใชเทคโนโลยีการ
สื่อสารสำหรับการจัดงาน เปนตน 

- บันทึกผลการฝกอบรมในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสหรือ
รูปแบบที่สามารถทวนสอบได   

PrE04 โครงสรางพื้นฐานสำหรับการจัดงานแบบ
ผสมผสานเทคโนโลยีการสื่อสาร 
- มีการทบทวนความพรอมของสถานที่ 

จัดงาน โครงสรางพื้นฐาน เครื่องมือ
และอุปกรณสื่อสาร หรือสิง่ที่จำเปนตอ
การจัดงานแบบผสมผสานเทคโนโลยี
ของสถานที่จัดงาน 

- มีแนวทางในการจัดหาผูใหบริการจาก
ภายนอก (Outsourcing) กรณีที่จำเปน 

- มีผลการติดตามตรวจสอบและทดสอบ
ความพรอมกอนการจัดงานทุกครั้ง  

    - เอกสารแนวทางในจัดการโครงสรางพื้นฐานของ
สถานที่จัดงานที่จำเปนตอการจัดงานในลกัษณะ
ตางๆ  

- แนวทางในการจัดหา partner หรือ ผูใหบริการจาก
ภายนอก เชน มีรายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลผู
ใหบรกิารเกี่ยวกับการจัดงานแบบผสมผสาน
เทคโนโลยีการสื่อสาร  

- บันทึกผลการตรวจสอบและทดสอบเพื่อยืนยันความ
พรอมในการใชงานของอุปกรณ สิ่งที่จำเปนตอการ
จัดงานแบบไฮบริด รวมทั้ง พลังงานตางๆ เชน 
ระบบไฟฟา ระบบน้ำ ระบบลม ตามความจำเปน 
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมิน 
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน 
 (Hybrid Event Venue Performance 

Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidences) 

PrE05 ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สถานที่จัดงานมีความพรอมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีแนวทาง
สำหรับการประสานงาน การสื่อสาร 
หรือการสนับสนุนผูจัดงาน เกี่ยวกับ
ขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการจัดงาน 

    - สถานที่จัดงานควรมีขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความ
พรอมของเครือขายสัญญาณโทรศัพท และสัญญาณ
อินเทอรเน็ตในพื้นที่ เพื่อแนะนำผูจัดงาน   

- เอกสารขอมลูเกี่ยวกับการมอบหมายผูรับผิดชอบ
หนาที่ดานการสื่อสาร ประสานงานกับผูจัดงาน 
และ/หรือผูเกี่ยวของ เพื่อใหคำแนะนำสนับสนุนการ
เตรียมความพรอมในการจัดงาน และระบุชอง
ทางการติดตอบุคลากรดังกลาว เชน เบอรโทรศัพท 
ไลนไอดี อีเมล เปนตน 

PrE06 นโยบายการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคล 
- มีการกำหนดมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 
(Personal data privacy policy)   

- มีแนวทางในการสื่อสารมาตรการดาน
การรกัษาความปลอดภัยของขอมูล 
ใหแกผูเกี่ยวของไดรบัทราบ 

    
 

- เอกสารขอมลูเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความลบั 
ขอมูลสวนบุคคลของผูมาใชบริการในสถานที่จัดงาน   

- เอกสารยืนยันการรบัทราบมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล เชน สญัญาการไม
เปดเผยขอมลูสวนบุคคลโดยไมไดรบัอนุญาต หรือ 
non-disclosure agreement เปนตน 
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมิน 
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน 
 (Hybrid Event Venue Performance 

Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidences) 

PrE07 การจัดการผูใหบริการจากภายนอก 
(Outsourcing)  
การใชบรกิารจากภายนอกสำหรบัการจัด
งานแบบผสมผสานเทคโนโลยีการสื่อสาร  
- มีหลกัเกณฑสำหรบัการคัดเลือกผูให

บริการที่เกี่ยวของ 
- มีรายการผูใหบริการจากภายนอก ที่

สามารถรองรับการจัดงานหลากหลาย
รูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกตอผู
จัดงาน  

    
 

- เอกสารขอมลูที่ระบุแนวทางในการใชบริการบุคคล
หรือหนวยงานภายนอกทีจ่ำเปนตอการจัดงาน 

- เอกสารขอมลูเกี่ยวกับรายการผูใหบรกิาร ใน
ลักษณะบุคคลหรอืนิติบุคคลตามความสามารถ 
ใหบรกิารสนับสนุนการจัดงานที่หลากหลายรูปแบบ 
และการจัดงานแบบผสมผสานเทคโนโลยีการสื่อสาร
ระหวางการจัดงาน  
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมิน 
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน 
 (Hybrid Event Venue Performance 

Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidences) 

PrE08 คูมือเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน 
มีเอกสารขอมูลจัดไวพรอมใหบริการ
ระหวางการจัดงานแบบผสมผสาน
เทคโนโลยีการสื่อสาร 
- แผนผังแสดงพื้นที่และอุปกรณที่จำเปน  
- ขั้นตอน วิธีการใชงานอุปกรณและสิง่

อำนวยความสะดวกของสถานที่จัดงาน  
- ผูใหการสนับสนุน ผูจัดงาน ทั้งบุคลากร

ของสถานที่จัดงานหรือผูใหบริการ 
พรอมหมายเลขโทรศัพท หรือชองทางที่
สามารถติดตอได  

   - เอกสารขอมลูจากผลการใหบริการสถานที่จัดงาน
ไฮบริดที่ผานมา ไดแก แผนผงัแสดงพื้นที่และ
อุปกรณที่จำเปน 
ขั้นตอนวิธีการใชงานอุปกรณและสิ่งอำนวยความ
สะดวกของสถานที่จัดงาน  

- เอกสารขอมลูการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
ใหแกบุคลากรของสถานที่จัดงาน เพื่อสนับสนุนผูจัด
งาน ระบุชื่อ-นามสกุล พรอมหมายเลขโทรศัพทหรอื
ชองทางอื่นๆที่สามารถติดตอได ระหวางการจัดงาน 
เชน ชองวิทยุ เปนตน 
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมิน 
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน 
 (Hybrid Event Venue Performance 

Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidences) 

OO การดำเนินการระหวางการจัดงาน (Onsite Operation) 
OO 01 บุคลากรสนับสนุนการจัดงาน 

มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ใหการ
สนับสนุนผูจัดงาน และ/หรอืผูเกี่ยวของ 
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน   
- ผูดูแลอุปกรณที่เกี่ยวของ พื้นที่จัดงาน 

ระบบไฟฟา หรอืสิง่อำนวยความสะดวก
ของสถานที่จัดงาน 

- ผูสื่อสาร ประสานงานกับผูจัดงานหรอื
ผูเกี่ยวของ มีทักษะและสามารถ
ตัดสินใจไดในกรณีที่จำเปน 

** ผูปฏิบัติหนาที่อาจเปนบุคลากรของ
สถานที่จัดงาน และ/หรือผูใหบริการจาก
ภายนอก ตามความเหมาะสมกบัลกัษณะ
งาน 

    - ผลการทวนสอบจากการจัดงานที่ผานมา โดย
พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรผูรบัผิดชอบหนาที่
ตางๆ  

- เอกสารขอมลูการจัดสรร และมอบหมายหนาที่ใน
การสนับสนุนระหวางการจัดงาน ตามความ
เกี่ยวของ  

- เอกสารขอมลูเกี่ยวกับการมอบหมายผูดูแล
โครงสรางพื้นฐานของสถานที่จัดงาน ไดแก ระบบ
ไฟฟา ระบบน้ำใช อุปกรณที่จัดเตรียมโดยสถานที่
จัดงาน เปนตน 

- กรณีเปนบุคคลที่จัดหาจากภายนอก อาจพิจารณา
จากผลการประเมินคุณภาพงาน คุณภาพการ
ใหบรกิาร เปนตน 
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมิน 
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน 
 (Hybrid Event Venue Performance 

Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidences) 

OO 02 พื้นที่ใหบริการในสถานที่จัดงาน 
- มีแผนผงัแสดงพื้นที่ใหบริการ และระบุ

ขนาดของพื้นที่อยางชัดเจน เปนไป
ตามที่มีการกำหนดหรอืวางแผนรวมกับ
ผูจัดงานกอนการจัดงาน 

- พื้นที่จัดงานแตละจุด มีขนาดเพียงพอ 
เหมาะสม สามารถรองรับการจัดงาน
แบบผสมผสานเทคโนโลยีการสือ่สารได 

    - ผลการจัดงานที่ผานมา ผลการประเมินการ
ใหบรกิารดานสถานที่ พื้นที่ใหบรกิาร โดยผูจัดงาน
หรือผูเกี่ยวของ   

- แผนผัง (Lay-out) ทีร่ะบุการใชพื้นที่สำหรับ
กิจกรรมตางๆของการจัดงานแบบไฮบริด รวมทัง้
พื้นที่สำหรบัติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณที่จำเปน   

- ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการ
สถานที่สำหรบัจัดงานที่ผานมา และ/หรือ การจัด
งานแบบไฮบริด เพื่อพิจารณาคุณภาพการจัดการ  

OO 03 การยินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคล 

มีหลกัฐานแสดงผลการชี้แจงมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของขอมลูสวนบุคคล 
(Personal Data Privacy)  
- หลักฐานการรับทราบมาตรการ แกผูจัด

งาน หรือผูใชบรกิาร กอนงานเริ่ม และ/
หรือ หลักฐานการยินยอมใหเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล ในกรณีที่จำเปน 

    - เอกสารขอมลูจากผลการจัดงานที่ผานมา ที่แสดงถึง
การรบัรู รบัทราบของผูเกี่ยวของ เกี่ยวกับนโยบาย
การรกัษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล 
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมิน 
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน 
 (Hybrid Event Venue Performance 

Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidences) 

OO 04 การรองรับเหตุผิดปกติระหวางการจัดงาน  
กรณีที่มีความผิดปกติระหวางการจัดงาน 
สถานที่จัดงานแบบผสมผสานเทคโนโลยี
การสือ่สาร สถานที่จัดงานมีความพรอม
รับมือตอสถานการณ ดังนี้ 
- มีเจาหนาที่ทีส่ามารถตอบสนอง 

ประสานงาน และสามารถตัดสินใจ
จัดการปญหาไดทันทวงที  

- มีเอกสารขอมูลเหตุการณผิดปกติ การ
สอบสวนหาสาเหตุ และสิง่ที่ดำเนินการ
แกไข เปนเอกสาร   

** เหตุการณผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได
ระหวางการจัดงาน เชน ไฟฟาดับ 
สัญญาณอินเทอรเน็ตของเครือขายที่
สถานที่จัดงานใชบริการลม เปนตน  

    - เอกสารขอมลู บันทึกผล การใหบริการของสถานที่
จัดงานที่ผานมา เกี่ยวกับเหตุผิดปกติ หรือเหตุ
ฉุกเฉิน เชน ไฟฟาดับ สัญญาณอินเทอรเน็ตของ
เครือขายผูใหบริการในพื้นที่ชำรุดหรือไมสามารถ
ใหบรกิารได เปนตน  

- แนวทางการสัมภาษณผูรบัผิดชอบ หรอืผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคนิค เกี่ยวกับแนวทางการรับมือ การ
ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ ประเมินศักยภาพ
การจัดการของบุคลากรที่อยูภายใตการกำกับดูแล
ของสถานที่จัดงาน 
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หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมิน 
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน 
 (Hybrid Event Venue Performance 

Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidences) 

PE การดำเนินการภายหลังการจัดงานเสร็จสิ้น (Post-Event) 
PE01 การติดตามประสิทธิผลการใหบริการ

สถานที่จัดงานรองรับการจัดงานแบบ
ผสมผสานเทคโนโลยีการสื่อสาร  
- มีการประเมินผลการใหบรกิารของ

บุคลากร สถานที่ อุปกรณและ
โครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการจัด
งานแบบผสมผสานเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่ผานมา 

- การติดตามประเมินความพึงพอใจที่มี
ตอสถานที่จัดงาน   

   - เอกสารขอมลูเกี่ยวกับแนวทางในการติดตาม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน 
(Performance Monitoring) การใหบริการของ
สถานที่จัดงาน  

- เอกสารขอมลูเกี่ยวกับแบบสอบถามหรอืแบบสำรวจ 
เพื่อใชในการติดตามผลการดำเนินงานในดานตางๆ 
จากการใหบริการสถานที่จัดงานแบบไฮบริด   

PE02 การใชบริการจากภายนอก 
(Outsourcing) 
- มีวิธีการและเกณฑประเมินคุณภาพการ

ใหบรกิารจากบุคคลหรือหนวยงาน
ภายนอก  

- มีผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ 
ตามขอตกลงหรือสญัญา หรือตาม
หนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย 

    
 

เอกสารผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ดาน
ความสามารถของบุคลากร การดำเนินการแกไขเมื่อพบ
ขอจำกัดตางๆ ความพรอมของเครื่องมืออุปกรณที่
นำมาใชงาน ทีเ่กี่ยวของกับการจัดงานแบบผสมผสาน
เทคโนโลยีการสื่อสาร 
 



15 

 

หัวขอ (Item
) 

เกณฑประเมิน 
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน 
 (Hybrid Event Venue Performance 

Assessment Criteria) 

สอดคลอง (1) 

ไมสอดคลอง (0) 

บันทึกผลการตรวจ  
(Audit Note) 

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได   
(Recommendation for Possible Evidences) 

PE03 การปรับปรุงพัฒนาสถานที่จัดงานแบบ
ผสมผสานเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ผูบริหารสถานที่จัดงาน มีการทบทวนเพื่อ
การปรับปรงุพัฒนา ดังนี้ 
- มีแผนงานการปรับปรงุพัฒนาสถานที่

จัดงานเพื่อรองรบัการจัดงานแบบ
ผสมผสานการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
อยางตอเนื่อง   

- มีการติดตามผลอยางตอเนื่อง เพื่อให
แนใจวาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายได 

    
 

- เอกสารขอมลูเกี่ยวกับแผนงานปรับปรงุพัฒนา
สถานที่จัดงาน ตามความพรอมและความสามารถ 
และไดรับการอนุมัติโดยผูมีอำนาจของสถานที่จัด
งาน  

- แผนงานมีรายละเอียดสิ่งที่ตองการปรับปรงุพัฒนา
ของสถานที่จัดงาน กำหนดกิจกรรมทีจ่ะดำเนินการ 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ และระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน  

 

 


