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เกณฑประเมินดานการจัดงานแบบไฮบริด สำหรับสถานที่จัดงาน
(Hybrid Event Assessment Criteria for MICE Venue)
แมการจัดงานในสถานที่จริง จะเปนทางเลือกที่ดีที่สุดของการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ แตจากการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สงผลกระทบใหตองมีการรักษาระยะหาง และปฏิบัติตามมาตรการ
ของภาครัฐเพื่อการควบคุมและปองกันการแพรกระจายของโรคระบาด การจัดงานแบบไฮบริด (Hybrid Event)
ถือเปนทางเลือกใหมที่จะสนับสนุนใหธุรกิจการจัดงานของอุตสาหกรรมไมซสามารถเดินหนาตอไปได การจัดงาน
แบบไฮบริด เป นการจั ดงานในรู ปแบบของการผสมผสานระหวางการจัดงานแบบพบหนาในสถานที่จริง
(ออฟไลน ) ควบคู กับ การถ ายทอดสดไปบนแพลตฟอร ม ออนไลนบ นโซเชีย ลมี เดีย ต างๆ ในเวลาเดียวกัน
(ออนไลน) ปจจุบันการจัดงานแบบไฮบริดเปนวิถีการจัดงานที่ไดรับความสนใจมากขึ้นจากภาคธุรกิจที่หลากหลาย
เพราะสามารถชวยใหผูรวมงานเขารวมกิจกรรมพรอมๆ กับผูเขารวมงานในสถานที่จริงผานระบบออนไลนภายใต
ขอจำกัดของการรักษาระยะหางหรือผูที่อยูในพื้นที่หางไกลที่มีขอจำกัดในการเดินทางมารวมงานสามารถเขา
รวมงานได ไมวาจะเปน การจัดสัมมนา งานแสดงสินคา งานประชุมวิชาการ หรืองานอีเวนตตางๆ เปนตน ความ
พรอมของสถานที่จัดงานมีความสำคัญอยางยิ่งตอความสำเร็จของการจัดงานแบบไฮบริด ทั้งในดานสถานที่จัดงาน
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดงาน รวมทั้งสวนสนับสนุนตางๆ เพื่อใหผูเขารวมงานผานระบบออนไลนเกิดความพึง
พอใจเสมือนไดเขารวมงานในสถานที่จัดงานจริง
อยางไรก็ตาม การยกระดับมาตรฐานการจัดงานสำหรับสถานประกอบการใหมีความพรอมในการจัดงาน
แบบไฮบริด ถือเปนสวนสำคัญในการผลักดันใหการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมไมซมีความตอเนื่องและยั่งยืน และ
การตรวจประเมินการจัดงานแบบไฮบริด เปนกลไกหนึ่งที่ชวยสงเสริมใหสถานประกอบการมีการพัฒนาดานการ
จัดการอยางเปนระบบ ทั้งนี้ สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. ได
พัฒนาเกณฑประเมินดานการจัดงานแบบไฮบริด สำหรับสถานที่จัดงาน เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมความพรอม
และสรางมุมมองสำหรับการกาวเขาสูสถานที่จัดงานไฮบริดในระดับสากลดวยความยั่งยืนในการดำเนิน ธุรกิจตอไป
วัตถุประสงค
การจัดทำเกณฑประเมินคุณภาพการจัดงานแบบไฮบริด สำหรับสถานทีจ่ ัดงาน มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1) สนับสนุนใหผูประกอบการไมซไดเปดมุมมองใหมในการเตรียมการเพื่อยกระดับสถานที่จ ัดงาน
รองรับการจัดงานแบบไฮบริดอยางเปนรูปธรรม สามารถนำไปพิจารณาเพื่อเตรียมความพรอมใน
การกาวเขาสูสถานที่จัดงานที่ทันตอสถานการณ การแพรระบาดของโรคระบาด
2) เพื่ อใช เ ป นเครื่ องมื อสำหรั บ การตรวจประเมิ นตนเองของสถานประกอบการ ในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน
3) เพื่อเปนแนวปฏิบัติในดานสถานที่จัดงานไฮบริด สำหรับการตรวจประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการมาตรฐานสถานที่จัดงาน สำหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมไมซประเทศไทย
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ประโยชนที่จะไดรับ
1) สามารถใชเปนเครื่องมือในการตรวจประเมินการจัดการของสถานที่จัดงาน รองรับการจัดงานใน
รู ป แบบไฮบริด ส ง เสริ มให ผูประกอบการและผู เกี่ ยวข องได ทราบถึ งมุ มมองเพื่อใชสำหรับการ
เตรียมการ กาวเขาสูสถานที่จัดงานที่ทันสมัย สถานที่จัดงานไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) สงเสริมใหผูเกี่ยวของมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดงานในรูปแบบไฮบริด และแนวทางปฏิบัติ
เพื่อการจัดงานที่ทันตอสถานการณ การแพรระบาดของโรคระบาด
3) สนับสนุนใหเกิดมุมมองที่นำไปสูก ารปรับปรุงพัฒนาการในเชิงระบบ และสงเสริมการดำเนินธุรกิจให
มีความยั่งยืน
การพิจารณาผลการตรวจประเมิน
การตรวจประเมินการจัดงานแบบไฮบริดสำหรับสถานที่จัดงาน เปนการตรวจประเมินตอเนื่องสำหรับ
สถานประกอบการที่ผานการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เพื่อเตรียมความพรอมในการก าวเข าสู
การเปนสถานที่จัดงานที่สามารถรองรับการเขารวมงานแบบผสมผสานระหวางการรวมงานแบบพบหนาในสถานที่
จริง และการรวมงานบนแพลตฟอรมออนไลนผานสื่อโซเชียลมีเดีย สำหรับองคกรสถานที่จัดงาน
โดยการตรวจประเมินพิจารณาตามชวงระยะเวลาการจัดงานที่เกี่ยวของกับสถานที่จัดงาน ดังนี้
§ การวางแผนและเตรียมความพรอมกอนการจัดงาน (Pre-Event)
เปนขั้นตอนที่สถานที่จัดงานพิจารณาปจจัยและทรัพยากรที่จำเปนตอการจัดงาน และดำเนินการ
เตรียมความพรอมของสถานที่ บุคลากร และสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อรองรับการจัดงานที่จะเกิดขึ้น
ในสถานที่จัดงาน
§ การดำเนินการระหวางการจัดงาน (Onsite Operation)
เปนการดำเนินการตั้งแตการเริ่มเขามาในสถานที่จัดงานเพื่อเตรียมการ ติดตั้ง หรือ set up กอนที่
การจัดงานจะเริ่มขึ้น ระหวางการจัดงาน (show day) และการรื้อถอน การดำเนินเพื่อฟนฟูพื้นที่
เพื่อกลับคืนสภาพเดิม
§ การดำเนินการภายหลังการจัดงานเสร็จสิ้น (Post-Event)
การดำเนินการเชิงระบบเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและภาพรวมของการจัดการเพื่อเปนพื้นฐานใน
การปรับปรุงพัฒนาสรางความยั่งยืนในการใหบริการของสถานที่จัดงาน
เกณฑประเมินดานการจัดงานแบบไฮบริด สำหรับสถานที่จัดงาน ประกอบดวยรายการตรวจประเมิ นใน
กระบวนการ การวางแผนและเตรียมความพรอมกอนการจัดงาน (Pre-Event) จำนวน 8 ขอ การดำเนินการ
ระหวางการจัดงาน (Onsite Operation) จำนวน 4 ขอ และการดำเนินการภายหลังการจัดงานเสร็จสิ้น (PostEvent) จำนวน 3 ขอ รวมทั้งสิ้น 15 เกณฑประเมิน โดยการตัดสินใจผลการตรวจประเมิน พิจารณาตามระดับ
ความสามารถของสถานที่จัดงาน ดังนี้
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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 ไมผา นเกณฑการประเมิน
ขอปฏิบัติสำหรับสถานที่จัดงาน
สถานที่จัดงานควรดำเนินการทบทวนและการเตรียมเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ดังตอไปนี้
1) การจัดงานแบบไฮบริดนั้น สถานที่จัดงานควรพิจารณาทบทวนปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอสถานที่
จัดงาน ทั้งปจจัยจากภายในองคกร สถานที่จัดงานและปจจัยอื่นๆ จากภายนอกองคกร ซึ่งอาจมี
ความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจ คุณภาพการใหบริการ ความเชื่อมั่นของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอ
สถานที่จัดงาน เชน ปจจัยดานบุคลากรของสถานที่จัดงานหรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ วัสดุหรือ
วัตถุที่จะนำมาใช โครงสรางพื้นฐานของสถานที่จัดงาน รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ ที่จะนำมาใช
ในการจัดงาน การพัฒนาของเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดงานแบบไฮบริด ความคาดหวังของ
ผูใชบริการ กฎหมายที่เกี่ยวของ เปนตน เพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนการจัดการ ใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันไดดียิ่งขึ้น
2) ทบทวนขอกำหนดที่เกี่ ยวข องกับการจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จั ดงาน รวมทั้งขอกำหนด
กฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
หรือขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3) ทบทวนความพรอมของสถานที่จัดงาน ทั้งในดานพื้นที่ ระบบไฟฟา พลังงาน สัญญาณเครือขาย
อินเทอรเน็ตในพื้นที่ และสวนสนับสนุนตางๆ ที่จำเปนตอการจัดงานแบบไฮบริด สามารถรองรับ
การจั ดงานและพรอมสำหรับการใชเ ครื่องมื ออุปกรณ สำหรับการถ ายทอดจากสถานที่จริงบน
แพลตฟอรมออนไลน ผานโซเชียลมีเดียไปยังผูรวมงานที่มิไดมารวมงานในสถานที่จริง
4) การเตรียมความพรอมดานบุคลากร ดังนี้
- จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดงานแบบไฮบริด เพื่อตอบขอซักถาม หรือนำเสนอ
หลักฐานผลการปฏิบัติตามที่ผูตรวจประเมินรองขอ
- ควรจัดฝกอบรมเพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดงาน การเตรียมความพรอมรับมือหรือแกไขปญหาในกรณี เกิดเหตุการณผิดปกติ
สงผลกระทบตอการจัดงานแบบไฮบริด เชน แนวทางในการปฏิบัติเพื่อแกไขสถานการณเมื่อ
เกิ ดเหตุไฟฟ าดั บ หรื อเกิ ดเหตุ เ กี่ ยวอุ ปกรณไฟฟาส งผลให ก ารจั ดงาน ทำให ไม ส ามารถ
ดำเนินการตอได การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในดานการตรวจสอบความพรอมของ
สถานที ่ จ ั ด งานรองรั บ การจั ด งานแบบผสมผสานเทคโนโลยี ก ารสื ่ อสาร รวมทั ้ ง ทั ก ษะ
ความสามารถในดานการสื่อสารในระดับเบื้องตนเปนอยางนอย เปนตน
5) การเตรียมสถานที่จัดงานและสิ่งจำเปน สำหรับรับการตรวจประเมิน ไดแก
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- จัดเตรียมสถานที่สำหรับผูต รวจประเมินและผูเ กีย่ วของ เพื่อดำเนินการเปดและปดการประชุม
ในการตรวจประเมิน (Opening and Closing Meeting)
- จัดเตรียมพื้นที่ที่สามารถทำการตรวจประเมินได หรือพื้นที่ในสถานที่จริง ซึ่งใชสำหรับการจัด
งานแบบไฮบริด
- จัดเตรียมขอมูลที่จำเปนสำหรับใชในการแสดงหลักฐานผลการปฏิบัติงานที่ผานมา โดยอางอิง
ตามเกณฑประเมินและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ เพื่อความสะดวกและลดระยะเวลาในการคนหา
ขอมูลของผูรับการตรวจประเมินของสถานประกอบการ และทำใหการตรวจประเมินสำเร็จ
ตามกรอบเวลาที่กำหนด
6) ควรดำเนินการตรวจประเมินตนเอง (Self-assessment) ตามเกณฑการประเมินที่ระบุ เพื่อทำ
ความเขาใจ และชวยใหสถานประกอบการไดทราบสถานะและความพรอมในเบื้องตน
คำแนะนำสำหรับผูตรวจประเมิน
เพื่อใหการตรวจประเมินดานการจัดงานแบบแบบไฮบริด สามารถดำเนินการไดอยางมีประสิท ธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลตอผูประกอบการ ผูตรวจประเมิน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังตอไปนี้
· การวางแผนและเตรียมการตรวจประเมิน ผูตรวจประเมินควรทำการคนควา รวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวของกับสถานที่จัดงาน และทำความเขาใจปจจัยตางๆ ที่อาจสงผลกระทบตอสถานที่จัดงาน
ไฮบริด เชน เทคโนโลยีที่ใชในการจัดงานแบบไฮบริด บริบทของผูประกอบการอุตสาหกรรมไมซ
และสถานการณในปจจุบันที่สงผลกระทบตอการจัดงานแบบไฮบริดทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้ง
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อเปนฐานขอมูลสำหรับการพิจารณาตรวจประเมิน
· การตรวจประเมิ น เปนกระบวนการคนหาและรวบรวมหลัก ฐานที่ใชในการพิส ูจน ความจริง ที่
เปนไปไดอยางเปนระบบบนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลตามธรรมชาติ ของสถานที่จัดงาน และ
นำประเด็นที่พบมาประเมินหาความสอดคลองตามขอกำหนดที่ระบุในเกณฑการตรวจประเมินและ
ตัวชี้วัดแตละรายการ โดยหลักในการติดตามแหลงขอมูลของหลักฐาน ควรพิจารณาดังตอไปนี้
- สำรวจจากสถานที่จัดงานจริง รวมทั้งโครงสรางพืน้ ฐานและสวนสนับสนุนของสถานที่จัดงาน
รวมทั้ง เครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบออนไลนและการจัดงานแบบไฮบริด
- การสัมภาษณผูปฏิบัติงานหรือผูเกี่ยวของ เพื่อประเมินความรูความเขาใจ ความสามารถ
และความตระหนักของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของตามขอกำหนดที่ระบุในเกณฑการประเมิน
และตัวชี้วัด
- เอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการ บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับการจัดงานแบบไฮบริ ด
รวมทั้งบันทึกหลักฐานที่แสดงผลการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวของ
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เกณฑประเมินดานการจัดงานแบบไฮบริด สำหรับสถานที่จัดงาน (Hybrid Event Assessment Criteria for MICE Venue)

PrE การวางแผนและเตรียมการจัดงาน (Pre-Event )
PrE01 แผนงานรองรับการจัดงานแบบผสมผสาน
เทคโนโลยีการสื่อสาร
การพิจารณาจัดทำแผนงานรองรับการจัด
งานแบบผสมผสานการใชเทคโนโลยีสอื่ สาร
เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืน
- มีแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธผาน
สื่อตางๆ ทีส่ ามารถดึงดูดความสนใจใน
การเลือกใชบริการสถานทีจ่ ัดงาน
- มีแผนงานปรับปรุงพัฒนาสถานทีจ่ ัด
งาน อยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการจัด
งานในรูปแบบการใชเทคโนโลยี
ผสมผสาน

ไมสอดคลอง (0)

สอดคลอง (1)

หัวขอ (Item)

เกณฑประเมิน
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน
(Hybrid Event Venue Performance
Assessment Criteria)

บันทึกผลการตรวจ
(Audit Note)

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได
(Recommendation for Possible Evidences)

- เอกสารขอมูลเกี่ยวกับแผนงานดานการตลาด
แผนการสื่อสารประชาสัมพันธ ตอกลุม เปาหมาย เชน
ผูจัดงาน หรือองคกร ผูพิจารณาเลือกสถานที่จัดงาน
- ขอมูลการจัดประชาสัมพันธสถานที่จัดงานผานสือ่
สังคมออนไลน ไดแก Twitter, Facebook,
YouTube เปนตนเอกสารสื่อสิ่งพิมพ สือ่
อิเล็กทรอนิกส หรือวัสดุที่จัดทำขึ้นเพื่อใชสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ
หมายเหตุ
แผนการตลาดและแผนการปรับปรุงพัฒนา อาจ
พิจารณาจากมุมมองความตองการและความคาดหวัง
ของผูใชบริการ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการ
สื่อสารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่สถานทีจ่ ัดงานควรมี
ชองทางและเทคโนโลยีการประชาสัมพันธที่เหมาะสม
เปนตน
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ไมสอดคลอง (0)

PrE02 ความพรอมดานบุคลากรรองรับการจัด
งานแบบผสมผสานเทคโนโลยีการสื่อสาร
วิธีการสรรหาบุคลากรหรือจัดหาบุคลากรที่
มีความรูความสามารถดานการจัดงานที่
ผสมผสานการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
- มีแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคลากรที่เหมาะสม
- มีแนวทางในการสรรหาบุคลากรทีม่ ี
ความรูความสามารถเหมาะสม ตาม
ความจำเปน
- มีแนวทางในการจัดหาบุคลากรจาก
ภายนอก หรือ partner ที่มที ักษะ
ความรู ความสามารถ อยางเหมาะสม

สอดคลอง (1)

หัวขอ (Item)

เกณฑประเมิน
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน
(Hybrid Event Venue Performance
Assessment Criteria)

บันทึกผลการตรวจ
(Audit Note)

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได
(Recommendation for Possible Evidences)
เอกสารวิธีการปฏิบัติงานทีม่ ีการระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับแนวทางสำหรับ
- การกำหนดคุณสมบัตเิ บือ้ งตนทีจ่ ำเปนสำหรับ
บุคลากรของสถานที่จัดงาน เพื่อการรองรับการจัด
งานแบบไฮบริดได เชน Job Description เปนตน
- แนวทางในการสรรหาวาจางบุคลากรใหไดตาม
คุณสมบัติทกี่ ำหนด และ/หรือ การจัดหาจาก
ภายนอก (Outsourcing) สำหรับลักษณะหนาที่
ความรับผิดชอบ เพื่อใหไดบุคลากรทีม่ ีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณสามารถรองรับ
การจัดงานในรูปแบบที่ผสมผสานการใชเทคโนโลยี
การสือ่ สาร ไดตามความจำเปน
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ไมสอดคลอง (0)

PrE03 การพัฒนาความสามารถบุคลากร
การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
รองรับการจัดงานในรูปหลากหลายรูปแบบ
และผสมผสานการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
- มีการกำหนดหลักสูตรฝกอบรมทีจ่ ำเปน
ตอการพัฒนาทักษะ ความสามารถใน
รูปแบบตางๆ ตามลักษณะหนาที่ความ
รับผิดชอบ
- มีแผน และบันทึกการจัดฝกอบรม
ประจำปสำหรับบุคลากรตามทีก่ ำหนด
PrE04 โครงสรางพื้นฐานสำหรับการจัดงานแบบ
ผสมผสานเทคโนโลยีการสื่อสาร
- มีการทบทวนความพรอมของสถานที่
จัดงาน โครงสรางพื้นฐาน เครื่องมือ
และอุปกรณสื่อสาร หรือสิง่ ทีจ่ ำเปนตอ
การจัดงานแบบผสมผสานเทคโนโลยี
ของสถานทีจ่ ัดงาน
- มีแนวทางในการจัดหาผูใหบริการจาก
ภายนอก (Outsourcing) กรณีที่จำเปน
- มีผลการติดตามตรวจสอบและทดสอบ
ความพรอมกอนการจัดงานทุกครั้ง

สอดคลอง (1)

หัวขอ (Item)

เกณฑประเมิน
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน
(Hybrid Event Venue Performance
Assessment Criteria)

บันทึกผลการตรวจ
(Audit Note)

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได
(Recommendation for Possible Evidences)
- เอกสารขอมูล หัวขอ หรือหลักสูตรการฝกอบรมที่
จำเปน สำหรับผูปฏิบัตงิ านที่รบั ผิดชอบในดานตางๆ
เกี่ยวกับการจัดงานหลากหลายรูปแบบ และ
ผสมผสานการใชเทคโนโลยีการสื่อสารของสถานที่
จัดงาน เชน หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
สถานประกอบการเพื่อรองรับการจัดงานแบบ
ไฮบริด ของ สสปน. หลักสูตรการใชเทคโนโลยีการ
สื่อสารสำหรับการจัดงาน เปนตน
- บันทึกผลการฝกอบรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสหรือ
รูปแบบทีส่ ามารถทวนสอบได
- เอกสารแนวทางในจัดการโครงสรางพื้นฐานของ
สถานที่จัดงานที่จำเปนตอการจัดงานในลักษณะ
ตางๆ
- แนวทางในการจัดหา partner หรือ ผูใหบริการจาก
ภายนอก เชน มีรายชื่อบุคคลหรือนิตบิ ุคคลผู
ใหบริการเกี่ยวกับการจัดงานแบบผสมผสาน
เทคโนโลยีการสื่อสาร
- บันทึกผลการตรวจสอบและทดสอบเพื่อยืนยันความ
พรอมในการใชงานของอุปกรณ สิ่งทีจ่ ำเปนตอการ
จัดงานแบบไฮบริด รวมทั้ง พลังงานตางๆ เชน
ระบบไฟฟา ระบบน้ำ ระบบลม ตามความจำเปน
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PrE06 นโยบายการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลสวนบุคคล
- มีการกำหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
(Personal data privacy policy)
- มีแนวทางในการสื่อสารมาตรการดาน
การรักษาความปลอดภัยของขอมูล
ใหแกผเู กี่ยวของไดรบั ทราบ

ไมสอดคลอง (0)

PrE05 ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานที่จัดงานมีความพรอมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีแนวทาง
สำหรับการประสานงาน การสื่อสาร
หรือการสนับสนุนผูจ ัดงาน เกี่ยวกับ
ขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการจัดงาน

สอดคลอง (1)

หัวขอ (Item)

เกณฑประเมิน
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน
(Hybrid Event Venue Performance
Assessment Criteria)

บันทึกผลการตรวจ
(Audit Note)

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได
(Recommendation for Possible Evidences)
- สถานที่จัดงานควรมีขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความ
พรอมของเครือขายสัญญาณโทรศัพท และสัญญาณ
อินเทอรเน็ตในพื้นที่ เพื่อแนะนำผูจัดงาน
- เอกสารขอมูลเกี่ยวกับการมอบหมายผูร ับผิดชอบ
หนาที่ดานการสื่อสาร ประสานงานกับผูจ ัดงาน
และ/หรือผูเกี่ยวของ เพื่อใหคำแนะนำสนับสนุนการ
เตรียมความพรอมในการจัดงาน และระบุชอง
ทางการติดตอบุคลากรดังกลาว เชน เบอรโทรศัพท
ไลนไอดี อีเมล เปนตน
- เอกสารขอมูลเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความลับ
ขอมูลสวนบุคคลของผูมาใชบริการในสถานทีจ่ ัดงาน
- เอกสารยืนยันการรับทราบมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล เชน สัญญาการไม
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรบั อนุญาต หรือ
non-disclosure agreement เปนตน
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ไมสอดคลอง (0)

PrE07 การจัดการผูใหบริการจากภายนอก
(Outsourcing)
การใชบริการจากภายนอกสำหรับการจัด
งานแบบผสมผสานเทคโนโลยีการสื่อสาร
- มีหลักเกณฑสำหรับการคัดเลือกผูให
บริการทีเ่ กี่ยวของ
- มีรายการผูใหบริการจากภายนอก ที่
สามารถรองรับการจัดงานหลากหลาย
รูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกตอผู
จัดงาน

สอดคลอง (1)

หัวขอ (Item)

เกณฑประเมิน
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน
(Hybrid Event Venue Performance
Assessment Criteria)

บันทึกผลการตรวจ
(Audit Note)

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได
(Recommendation for Possible Evidences)
- เอกสารขอมูลทีร่ ะบุแนวทางในการใชบริการบุคคล
หรือหนวยงานภายนอกทีจ่ ำเปนตอการจัดงาน
- เอกสารขอมูลเกี่ยวกับรายการผูใหบริการ ใน
ลักษณะบุคคลหรือนิติบุคคลตามความสามารถ
ใหบริการสนับสนุนการจัดงานที่หลากหลายรูปแบบ
และการจัดงานแบบผสมผสานเทคโนโลยีการสื่อสาร
ระหวางการจัดงาน
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ไมสอดคลอง (0)

PrE08 คูมือเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน
มีเอกสารขอมูลจัดไวพรอมใหบริการ
ระหวางการจัดงานแบบผสมผสาน
เทคโนโลยีการสื่อสาร
- แผนผังแสดงพื้นที่และอุปกรณทจี่ ำเปน
- ขั้นตอน วิธีการใชงานอุปกรณและสิง่
อำนวยความสะดวกของสถานทีจ่ ัดงาน
- ผูใหการสนับสนุน ผูจัดงาน ทั้งบุคลากร
ของสถานทีจ่ ัดงานหรือผูใหบริการ
พรอมหมายเลขโทรศัพท หรือชองทางที่
สามารถติดตอได

สอดคลอง (1)

หัวขอ (Item)

เกณฑประเมิน
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน
(Hybrid Event Venue Performance
Assessment Criteria)

บันทึกผลการตรวจ
(Audit Note)

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได
(Recommendation for Possible Evidences)
- เอกสารขอมูลจากผลการใหบริการสถานที่จัดงาน
ไฮบริดทีผ่ านมา ไดแก แผนผังแสดงพื้นที่และ
อุปกรณที่จำเปน
ขั้นตอนวิธีการใชงานอุปกรณและสิ่งอำนวยความ
สะดวกของสถานที่จัดงาน
- เอกสารขอมูลการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
ใหแกบุคลากรของสถานทีจ่ ัดงาน เพือ่ สนับสนุนผูจัด
งาน ระบุชื่อ-นามสกุล พรอมหมายเลขโทรศัพทหรือ
ชองทางอื่นๆทีส่ ามารถติดตอได ระหวางการจัดงาน
เชน ชองวิทยุ เปนตน
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ไมสอดคลอง (0)

สอดคลอง (1)

หัวขอ (Item)

เกณฑประเมิน
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน
(Hybrid Event Venue Performance
Assessment Criteria)

OO การดำเนินการระหวางการจัดงาน (Onsite Operation)
OO 01 บุคลากรสนับสนุนการจัดงาน
มีบุคลากรทีม่ ีความรู ความสามารถ ใหการ
สนับสนุนผูจ ัดงาน และ/หรือผูเ กี่ยวของ
ตลอดระยะเวลาการจัดงาน
- ผูดูแลอุปกรณที่เกี่ยวของ พื้นที่จัดงาน
ระบบไฟฟา หรือสิง่ อำนวยความสะดวก
ของสถานทีจ่ ัดงาน
- ผูสื่อสาร ประสานงานกับผูจัดงานหรือ
ผูเกี่ยวของ มีทักษะและสามารถ
ตัดสินใจไดในกรณีทจี่ ำเปน
** ผูป ฏิบัติหนาที่อาจเปนบุคลากรของ
สถานที่จัดงาน และ/หรือผูใหบริการจาก
ภายนอก ตามความเหมาะสมกับลักษณะ
งาน

บันทึกผลการตรวจ
(Audit Note)

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได
(Recommendation for Possible Evidences)

- ผลการทวนสอบจากการจัดงานทีผ่ านมา โดย
พิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรผูรบั ผิดชอบหนาที่
ตางๆ
- เอกสารขอมูลการจัดสรร และมอบหมายหนาที่ใน
การสนับสนุนระหวางการจัดงาน ตามความ
เกี่ยวของ
- เอกสารขอมูลเกี่ยวกับการมอบหมายผูดูแล
โครงสรางพื้นฐานของสถานที่จัดงาน ไดแก ระบบ
ไฟฟา ระบบน้ำใช อุปกรณทจี่ ัดเตรียมโดยสถานที่
จัดงาน เปนตน
- กรณีเปนบุคคลที่จัดหาจากภายนอก อาจพิจารณา
จากผลการประเมินคุณภาพงาน คุณภาพการ
ใหบริการ เปนตน
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OO 03 การยินยอมใหเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
มีหลักฐานแสดงผลการชี้แจงมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
(Personal Data Privacy)
- หลักฐานการรับทราบมาตรการ แกผจู ัด
งาน หรือผูใชบริการ กอนงานเริ่ม และ/
หรือ หลักฐานการยินยอมใหเปดเผย
ขอมูลสวนบุคคล ในกรณีทจี่ ำเปน

ไมสอดคลอง (0)

OO 02 พื้นที่ใหบริการในสถานที่จัดงาน
- มีแผนผังแสดงพื้นที่ใหบริการ และระบุ
ขนาดของพื้นที่อยางชัดเจน เปนไป
ตามที่มีการกำหนดหรือวางแผนรวมกับ
ผูจัดงานกอนการจัดงาน
- พื้นที่จัดงานแตละจุด มีขนาดเพียงพอ
เหมาะสม สามารถรองรับการจัดงาน
แบบผสมผสานเทคโนโลยีการสือ่ สารได

สอดคลอง (1)

หัวขอ (Item)

เกณฑประเมิน
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน
(Hybrid Event Venue Performance
Assessment Criteria)

บันทึกผลการตรวจ
(Audit Note)

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได
(Recommendation for Possible Evidences)
- ผลการจัดงานทีผ่ านมา ผลการประเมินการ
ใหบริการดานสถานที่ พื้นที่ใหบริการ โดยผูจ ัดงาน
หรือผูเกี่ยวของ
- แผนผัง (Lay-out) ทีร่ ะบุการใชพื้นทีส่ ำหรับ
กิจกรรมตางๆของการจัดงานแบบไฮบริด รวมทัง้
พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณทจี่ ำเปน
- ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการใชบริการ
สถานที่สำหรับจัดงานทีผ่ านมา และ/หรือ การจัด
งานแบบไฮบริด เพือ่ พิจารณาคุณภาพการจัดการ
- เอกสารขอมูลจากผลการจัดงานที่ผานมา ที่แสดงถึง
การรับรู รับทราบของผูเ กี่ยวของ เกี่ยวกับนโยบาย
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
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ไมสอดคลอง (0)

OO 04 การรองรับเหตุผิดปกติระหวางการจัดงาน
กรณีที่มีความผิดปกติระหวางการจัดงาน
สถานที่จัดงานแบบผสมผสานเทคโนโลยี
การสือ่ สาร สถานที่จัดงานมีความพรอม
รับมือตอสถานการณ ดังนี้
- มีเจาหนาที่ทสี่ ามารถตอบสนอง
ประสานงาน และสามารถตัดสินใจ
จัดการปญหาไดทันทวงที
- มีเอกสารขอมูลเหตุการณผิดปกติ การ
สอบสวนหาสาเหตุ และสิง่ ที่ดำเนินการ
แกไข เปนเอกสาร
** เหตุการณผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได
ระหวางการจัดงาน เชน ไฟฟาดับ
สัญญาณอินเทอรเน็ตของเครือขายที่
สถานที่จัดงานใชบริการลม เปนตน

สอดคลอง (1)

หัวขอ (Item)

เกณฑประเมิน
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน
(Hybrid Event Venue Performance
Assessment Criteria)

บันทึกผลการตรวจ
(Audit Note)

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได
(Recommendation for Possible Evidences)
- เอกสารขอมูล บันทึกผล การใหบริการของสถานที่
จัดงานทีผ่ านมา เกี่ยวกับเหตุผิดปกติ หรือเหตุ
ฉุกเฉิน เชน ไฟฟาดับ สัญญาณอินเทอรเน็ตของ
เครือขายผูใหบริการในพื้นที่ชำรุดหรือไมสามารถ
ใหบริการได เปนตน
- แนวทางการสัมภาษณผูรบั ผิดชอบ หรือผูเ ชี่ยวชาญ
ดานเทคนิค เกี่ยวกับแนวทางการรับมือ การ
ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ ประเมินศักยภาพ
การจัดการของบุคลากรทีอ่ ยูภายใตการกำกับดูแล
ของสถานทีจ่ ัดงาน
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ไมสอดคลอง (0)

สอดคลอง (1)

หัวขอ (Item)

เกณฑประเมิน
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน
(Hybrid Event Venue Performance
Assessment Criteria)

PE
การดำเนินการภายหลังการจัดงานเสร็จสิ้น (Post-Event)
PE01 การติดตามประสิทธิผลการใหบริการ
สถานที่จัดงานรองรับการจัดงานแบบ
ผสมผสานเทคโนโลยีการสื่อสาร
- มีการประเมินผลการใหบริการของ
บุคลากร สถานที่ อุปกรณและ
โครงสรางพื้นฐานทีเ่ กี่ยวของกับการจัด
งานแบบผสมผสานเทคโนโลยีการ
สื่อสารทีผ่ านมา
- การติดตามประเมินความพึงพอใจทีม่ ี
ตอสถานที่จัดงาน
PE02 การใชบริการจากภายนอก
(Outsourcing)
- มีวิธีการและเกณฑประเมินคุณภาพการ
ใหบริการจากบุคคลหรือหนวยงาน
ภายนอก
- มีผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ
ตามขอตกลงหรือสัญญา หรือตาม
หนาที่ที่ไดรบั มอบหมาย

บันทึกผลการตรวจ
(Audit Note)

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได
(Recommendation for Possible Evidences)

- เอกสารขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการติดตาม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน
(Performance Monitoring) การใหบริการของ
สถานที่จัดงาน
- เอกสารขอมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามหรือแบบสำรวจ
เพื่อใชในการติดตามผลการดำเนินงานในดานตางๆ
จากการใหบริการสถานทีจ่ ัดงานแบบไฮบริด

เอกสารผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ ดาน
ความสามารถของบุคลากร การดำเนินการแกไขเมื่อพบ
ขอจำกัดตางๆ ความพรอมของเครื่องมืออุปกรณที่
นำมาใชงาน ทีเ่ กี่ยวของกับการจัดงานแบบผสมผสาน
เทคโนโลยีการสื่อสาร
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ไมสอดคลอง (0)

PE03 การปรับปรุงพัฒนาสถานที่จัดงานแบบ
ผสมผสานเทคโนโลยีการสื่อสาร
ผูบริหารสถานทีจ่ ัดงาน มีการทบทวนเพือ่
การปรับปรุงพัฒนา ดังนี้
- มีแผนงานการปรับปรุงพัฒนาสถานที่
จัดงานเพือ่ รองรับการจัดงานแบบ
ผสมผสานการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
อยางตอเนื่อง
- มีการติดตามผลอยางตอเนื่อง เพือ่ ให
แนใจวาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายได

สอดคลอง (1)

หัวขอ (Item)

เกณฑประเมิน
การจัดงานแบบไฮบริดของสถานที่จัดงาน
(Hybrid Event Venue Performance
Assessment Criteria)

บันทึกผลการตรวจ
(Audit Note)

คำแนะนำในการพิจารณาหลักฐานที่เปนไปได
(Recommendation for Possible Evidences)
- เอกสารขอมูลเกี่ยวกับแผนงานปรับปรุงพัฒนา
สถานที่จัดงาน ตามความพรอมและความสามารถ
และไดรับการอนุมัติโดยผูม ีอำนาจของสถานทีจ่ ัด
งาน
- แผนงานมีรายละเอียดสิ่งที่ตอ งการปรับปรุงพัฒนา
ของสถานทีจ่ ัดงาน กำหนดกิจกรรมทีจ่ ะดำเนินการ
งบประมาณ ผูร ับผิดชอบ และระยะเวลาในการ
ดำเนินงาน
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