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การจัดประชุม ส าหรับผุเ้ข้าร่วมประชุม 250 คน 
เร่ือง : ภาพประกอบ   นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์* (20 ตุลาคม 2553) 

 

การจัดประชุมเป็นอีกหน้าที่ของเลขานุการ ผู้เขียนมีโอกาสได้รับผิดชอบงานจัดประชุมขนาดใหญ่

พอสมควร  โดยการจัดประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย  การจัดนิทรรศการจากหน่วยงาน 84 แห่ง กิจกรรมการ

ประกวดคัดเลือกผลงานของ 17 จังหวัด  และผู้เข้าประชุม จ านวน 250 คน  

 

โครงการจัดประชุมครั้งนี้  ที่ประชุมพูดคุยกันถึงรายละเอียดต่าง ๆ  แล้วท้ายสุดก็ตกลงกันว่า จะ

เลือกสถานที่จัดเป็นโรงแรมที่มีห้องประชุมขนาดใหญ่ สามารถจัดนิทรรศการและบรรจุคนจ านวนมากได้ 

ประสบการณ์จัดประชุมครั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า เผื่อไว้ส าหรับผู้ที่จะต้องมีแผนการจัดการประชุมขนาดและ

กิจกรรมใกล้เคียง  ส าหรับผู้สอนหรือผู้เรียนหัวข้อการประชุม  น่าจะเกิดประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย  

 

การจัดประชุมนั้น มีขั้นตอนใหญ่อยู่ 3 ประเด็นที่จะต้องค านึงถึง นั้นคือ  การเตรียมงานก่อนการ

ประชุม  การด าเนินการระหว่างประชุม ท้ายสุดคือ การด าเนินการหลังการประชุม  ทุกขั้นตอนมีความส าคัญ

เท่าเทียมกัน  แต่ในที่นี้ จะน าเสนอเฉพาะ  การเตรียมงานก่อนประชุม  ซึ่งก าหนดเป็นหัวข้อใหญ่  4  เร่ือง

ด้วยกันดังน้ี 

 

 เอกสารส าหรับการประชุม   

 ก่อนอ่ืนต้องเขียนแผนสรุปและท า script ภาพรวมของงาน ว่า หน้าตาของงานจะเป็น

อย่างไร น าเข้าที่ประชุมขอความคิดเห็น เป็นเอกสารฉบับต้น ๆ ที่จะต้องจัดท า และในที่นี้

จะไม่พูดถึงโครงการจัดประชุมเพราะเป็นเร่ืองที่ต้องด าเนินการก่อนหน้านี้แล้ว  
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 เอกสารแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดในการจัดนิทรรศการ และการส่งผลงานเข้า

ประกวด พร้อมแจ้งสถานที่พัก สถานที่จัด วัน เวลา ด าเนินการ เอกสารส่วนนี้มอบหมาย

ให้งานธุรการด าเนินการ 

 เอกสารมอบหมายงานและหน้าที่ให้คณะท างาน คณะกรรมการตัดสิน และแบบประเมิน

และเกณฑ์การตัดสินจะต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ร่างเอกสารระบุตัวบุคคล แล้วมอบ 

งานธุรการด าเนินการต่อเพื่อจัดส่งและน าเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ  

 เอกสารบัญชีลงนามผู้เข้าร่วมประชุม ระบุช่องลงนามให้ชัดเจน เวลามา-เวลากลับและช่อง

ลงลายมือชื่อ  มอบหมายให้งานธุรการด าเนินการ  พรอ้มมีการตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้

ทราบจ านวนผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม 

 ค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิดการประชุม เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการจะต้อง

จัดเตรียมร่าง ให้มีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนตามโครงการที่ก าหนด  อาจจะส่งเอกสาร

ค ากล่าวรายงานให้ผู้กล่าวรายงานหรือประธานได้อ่านก่อนล่วงหน้า หากมีเวลา 

 เอกสารที่ใช้ส าหรับประกอบการประชุมหรือเอกสารแจกอื่น ๆ  ต้องเตรียมการให้เสร็จ

ก่อนการเร่ิมงานแต่เนิ่น ๆ ซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องแจกเอกสารในวัน

ประชุมให้ชัดเจน 

 สรุปการจัดประชุมให้กับกลุ่มทีมนักข่าว ทั้งผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผู้สื่อข่าว

โทรทัศน์ช่องท้องถิ่น อาจจะท าเป็นเอกสารสรุปงานสัก 1 หน้ากระดาษ A4 ส าหรับแจก 

 ป้ายชื่อของประธานเปิดการประชุม เตรียมใส่ไว้ในแผ่นป้ายพลาสติกเพื่อจัดเตรียมไว้บน

โต๊ะที่ประธานนั่ง ตอนกล่าวเปิดหรือบรรยายพิเศษ และป้ายพลาสติกเพื่อบอกโต๊ะของ

คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประกวดได้รับทราบ 

 เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุม  เกียรติบัตรส าหรับคณะกรรมการตัดสิน  เกียรติบัตรส าหรับผู้

ที่ได้รับคัดเลือก  ท าร่างเกียรติบัตรที่สามารถจัดท าเสร็จในวันแรก เช่น เกียรติบัตร ส าหรับ

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจัดเตรียมให้เสร็จในวันแรกของการประชุม  แก้ไขปรับปรุงให้
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ถูกต้อง   ส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกชนะเลิศ  อาจจะต้องส่งให้ภายหลัง แต่ต้องจัดเตรียม

เกียรติบัตรส ารองไว้เพื่อมอบในวันท้ายสุดของการตัดสิน     ส าหรับเกียรติบัตร หากจะ

ต้องการลายมือชื่อของผู้บริหารระดับสูง จะต้องด าเนินการขออนุญาตล่วงหน้าโดยส่งร่าง

เกียรติบัตรเพื่อลงนามล่วงหน้า (ขออนุญาตใช้ลายมือชื่อส าหรับการประชุมครั้งนี้) โดย 

บอกจ านวนและประเภทเกียรติบัตรให้ชัดเจน  

 เอกสารค่าใช้จ่าย ส าหรับการประชุม จะต้องมีแฟ้มเฉพาะเพื่อรวบรวมรวบรวมค่าใช้จ่าย

ตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดโครงการประชุม 

สถานที่จัดประชุม   

 ป้ายประชุมบนเวที ต้องระบุชื่อการประชุม  หน่วยงานที่จัด  วัน เวลา หากหน่วยงานมีตรา

สัญลักษณ์  ต้องแจ้งให้กับผู้จัดสถานที่ให้ใส่ตราไว้ด้วย ข้อสังเกตคือ หากเป็นห้องประชุม

ขนาดใหญ่ตราของหน่วยงานควรจะให้ใหญ่และคมชัด มองเห็นได้ในระยะไกล และใช้ตรา

สัญลักษณ์ สีให้ถูกต้อง 

 ป้ายต้อนรับ การจัดประชุม  ถ้าสถานที่เป็นโรงแรม การจัดเตรียมป้ายผ้าต้อนรับจะเป็น

หน้าที่ของทางโรงแรมจัดท าให้  ฉะนั้นจะต้องเตรียมข้อความให้กับทางโรงแรมว่า จะใช้

ประโยคหรือให้เขียนต้อนรับใคร 

 การจัดห้องประชุม หากมีผังให้กับทางโรงแรมที่จัดจะท าให้ง่ายขึ้น ในการเทริน์ห้อง (ภาษา

ของทางโรงแรม)  โดยระบุว่า ช่วงเวลาใด จะจัดห้องแบบใด ตัวอย่างเช่น  
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ผังห้องประชุมส าหรับจัดนิทรรศการและพิธีเปิด 

                         

 

ผังห้องประชุมต่อจากพิธีเปิด เพื่อคัดเลือก The best  pratice  ระดับ อศจ. 
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ผังห้องประชุมตลอดช่วงบ่าย  เพื่อคัดเลือก The best  pratice  ระดับภาค 

 

                              

 

ผังนี้ใช้ได้กับทุกงาน ทั้ง ผู้จัดประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการคัดเลือก  ผู้เข้า

ประกวดผลงาน คณะท างานงาน และโรงแรม 
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ภาพบรรยากาศของงานจริงกับแผงผังที่ได้จ าลองไว้ 
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 อุปกรณ์เคร่ืองโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เช่น  จอภาพน าเสนอ   เคร่ืองโปรเจ็คเตอร์  เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ Notebook   ต้องเตรียมให้พร้อม คุยรายละเอียดกับทางโรงแรมส าหรับ จ านวน

ที่ทางโรงแรมจะจัดเตรียมให้ หากขาดเหลือจะได้เตรียมความพร้อมต่อไป  และต้อง

ตรวจสอบการใช้งานเพราะอาจจะพบปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์กับเคร่ืองโปรเจ็คเตอร์ไม่

สามารถเชื่อมต่อกันได้ และต้องมีช่างเทคนิคของทางโรงแรมดูแลและสามารถเรียกหาได้

ทันทีเมื่อมีปัญหาขัดข้อง 

 โต๊ะลงทะเบียนส าหรับผู้เข้าประชุมและเจ้าหน้าที่ ควรอยู่หน้าห้องและเห็นเด่นชัด และให้

ทางโรงแรมติดป้ายชื่อการประชุมหรือหน่วยงานที่จัดติดไว้ด้วย เพราะบางคร้ังในโรงแรม

ที่จัด มีการจัดประชุมจากหลากหลายหน่วยงาน 

 โต๊ะของคณะท างานหรือคณะผู้จัด ควรอยู่มุมด้านหลัง ซ้ายหรือขวา ตามสภาพของห้อง

ประชุมที่จะเอ้ือพื้นที่ให้   เท่ากับเป็นส านักงานย่อยของคณะท างานที่สามารถจะติดต่อขอ

ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม หากสงสัย  และโต๊ะนี้ต้องเตรียมวัสดุส านักงานต่าง ๆ ให้

พร้อมส าหรับการท างาน เช่น  ที่เย็บกระดาษ ลวดเสียบกระดาษ  กาว ปากกา น้ ายาค าผิด  

กระดาษ ฯลฯ 

อาหารและอาหารว่าง 

  อาหารจะต้องพูดคุยกับทางโรงแรมที่จัด  โรงแรมจะมีรายการอาหารมาให้ทางผู้จัดเลือก 

ต้องเผื่อรสชาติไว้ส าหรับคนที่กินเผ็ดไม่ได้และเลือกรายการให้หลากหลาย และหากเป็น

อาหารท้องถิ่นต้องเลือกรสชาติกลาง ๆ ไว้ก่อน ขณะเดียวกัน ปัจจุบันมีผู้เข้าประชุมจ านวน

หนึ่งที่กินเจหรือเป็นมุสลิม ก็อย่าลืมคนกลุ่มนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วย รวมทั้งชื่อ 

ห้องอาหาร บอกสถานที่ให้ชัดเจน 

 อาหารว่าง ก็ควรให้มีเลือกหลายชนิดเช่น  กาแฟ  ชา โอวัลติน  และต้องกะจ านวนคนให้

พอดีและผู้เข้าประชุมจะต้องได้รับประทานอาหารว่างทุกคน   ส าหรับน้ าดื่มก็เตรียมไว้ให้

พร้อม อาจจะเป็นมุมที่ผู้เข้าประชุมสามารถบริการด้วยตัวเอง ก็จะท าให้ลดภาระพนักงาน

เสิรฟ์ได้และสะดวกกับทุกฝ่าย 
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 น้ าและเคร่ืองดื่ม   ต้องจัดเตรียมให้กับประธานหรือผู้ติดตาม บนโต๊ะประธานเปิดการ

ประชุมจะต้องจัดเตรียมและเปลี่ยนแก้วน้ าทันทีหากเปลี่ยนผู้พูดหรือบรรยาย ขณะเดียวกัน

โต๊ะส าหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติก็ต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้พร้อม  

   บุคลากร 

 ผู้เข้าร่วมประชุม  เป็นหน้าที่ของพิธีกรจะควบคุมให้กลุ่มผู้เข้าประชุมจะอยู่ในทิศทางใด 

หรือจัดระบบ  จัดเตรียมกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมว่า จะให้ด าเนินการอย่างไร ผู้จัดการประชุม

และพิธีกรจะต้องตกลงกันให้ชัดเจน  การใช้เสียงหรือใช้ป้ายประกาศ ก็เป็นทางเลือกที่ใช้

ได้ผลเสมอในการจัดประชุมขนาดใหญ่ 

 คณะท างาน การจัดประชุมขนาดใหญ่ ไม่จ าเป็นต้องใช้บุคลากรในคณะท างานมากมาย

เพราะบางคร้ัง คนมากภาระงานน้อยก็กลายเป็นว่า  พูดคุยคนละทาง ท าให้สับสนมาก

ยิ่งขึ้น  หากมีการวางแผนและจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง คนน้อยและมี

ประสิทธิภาพก็ท าให้งานลุล่วงไปได้ดี   การแยกแยะว่า ใครท าหน้าที่อะไร เช่น  

ผู้รับผิดชอบขณะด าเนินการประชุมคนที่จะบอกหรือสั่งพนักงานจัดสถานที่ในภาพรวม  

คนที่รับผิดชอบเร่ืองอาหารหรืออาหารว่างเป็นใคร  ผู้ดูแลคณะกรรมการฯ  เป็นต้น 

 การก าหนดรายการขั้นตอนการท างาน เป็นแบบรายการ (checklist) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่คอย

ตรวจสอบขั้นตอนและมอบหมายงานได้  ดังตัวอย่าง (แนบท้าย) 

 

นี่คือทั้งหมดของรายการต่าง ๆ ที่ผู้เขียนได้ด าเนินการและเตรียมก่อนการประชุม ด้วยข้อจ ากัดของ

บุคลากรในการท างาน  แต่ก็เป็นผลดีในแง่ของการจัดการที่จ านวนคนน้อยแต่ประสิทธิภาพในการท างาน

ของผู้ร่วมงานทุกคน ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่  
 

หากบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่อ่าน ก็ต้องยกประโยชน์และความดีทั้งหมดให้กับผู้ร่วมงาน

ทุกคนที่ท าให้การจัดงานคร้ังบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการ สมกับค าที่ว่า  ทีมดี ...งานที่

ออกมาก็ต้องดีไปด้วย... 
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รายการที่จะต้องจัดเตรียมก่อนการประชุม  

ล าดับ รายการที่จะต้องปฏิบัติ 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
    

1.  บัญชีลงนาม   งานธุรการ ระบุให้ชัดเจนเพื่อจัดท าเกียรติบัตร 
2.  ค ากล่าวรายงาน + ค ากล่าวเปิด   เจ้าของโครงการ เตรียมสมุดกล่าวรายงาน + พาน 
3.  ป้ายติดประชุมบนเวที   เจ้าของโครงการ  
4.  รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน (อศจ.)   ที่ประชุมฯ  
5.  รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน (ภาค)   ที่ประชุมฯ  
6.  ค าสั่งคณะท างาน   ที่ประชุมฯ  
7.  ป้ายพลาสติกส าหรับโต๊ะกรรมการ 17 อศจ.   งานธุรการ  
8.  ป้ายต้อนรับวิทยากร   เจ้าของโครงการ โรงแรมจัดเตรียมให้ 
9.  แบบ + เกณฑ์การให้คะแนน   เจ้าของโครงการ เกณฑ์ตกลงร่วมกันในที่ประชุมฯ 
10.  แบบประเมินการจัดประชุม   เจ้าของโครงการ  
11.  เอกสาร + หนังสือที่แจกในที่ประชุม   เจ้าของโครงการ โรงพิมพ์ + ร้านถ่ายเอกสาร 
12.  ชุดเอกสารส าหรับกรรมการฯ   งานธุรการ  
13.  สูจิบัตรงาน   เจ้าของโครงการ ร้านถ่ายเอกสาร + แม่บ้าน 
14.  สรุปประชุมส าหรับแจกสื่อมวลชน   เจ้าของโครงการ  
15.  ป้ายวิทยากร + ประธานเปิดประชุม   งานธุรการ  
16.  เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุม + 

คณะกรรมการตัดสิน + ผู้ชนะการประกวด 

 

  งานธุรการ + 
งานการเงิน 

มอบให้เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจเช็คชื่อผู้เข้า
ประชุมวันแรกและส่งพิมพ์ จัด
เรียงล าดับเลขที่เกียรติบัตร 

17.  จัดวัสดุส าหรับการประชุม   งานธุรการ  
18.  นัดคุยรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่โรงแรม   เจ้าของโครงการ ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงแรม 
19.  ผังสถานที่จัดประชุมแต่ละช่วงของงาน   เจ้าของโครงการ  
20.  ผังเวทีที่จะใช้ในแต่ละช่วงของงาน   เจ้าของโครงการ  
21.  ห้องประชุมย่อยส าหรับกรรมการตัดสินฯ   เจ้าของโครงการ  
22.  เครื่องโปรเจ็คเตอร์ + โน๊ตบุ๊ค 

 

  งานธุรการ + 
งานสื่อ 

คุยกับทางโรงแรมและอนุเคราะห์จาก
หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม 

23.  รายการอาหาร + อาหารว่าง   งานธุรการ เลือกรายการและแจ้งให้โรงแรมทราบ 

24.  ที่พัก + การแจ้งชื่อเข้าพักโรงแรม   โรงแรม รายละเอียดระบุในหนังสือฯ 
25.  โต๊ะแถลงข่าวและมุมให้สัมภาษณ์   โรงแรม  
26.  นัดดูสถานที่จริง   เจ้าของโครงการ ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงแรม 
27.  ตรวจสอบเอกสารกับงานธุรการเป็นระยะ   เจ้าของโครงการ ตรวจสอบทุก 2 วันก่อนเริ่มงาน 

 
*นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์  ศึกษานิเทศก์  เขียนวันท่ี 20 ตุลาคม  2553 
เขียนจากการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับภาค   ภาคเหนือ  วันท่ี 24-25  กันยายน  2553 
บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เก่ียวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัด  อีเมล pomdvt@hotmail.com 
การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่าน้ัน 

mailto:pomdvt@hotmail.com

