โครงการบริหารงานคุณภาพของผู้ประกอบการไมซ์
(Quality Management System ISO 9001:2015)
วัตถุประสงค์ของโครงการ
อุตสาหกรรมการจัดประชุม การแสดงสินค้า และนิทรรศการ (Meetings Incentives Conventions and
Exhibitions: MICE) เป็นธุรกิจที่มีความสาคัญอย่างหนึ่งที่ทารายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจานวนมาก และช่วยกระจาย
รายได้ไปยังภาคธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เช่นธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร
ธุรกิจให้บริการออกแบบและตกแต่งพื้นที่แสดงสินค้า ธุรกิจรับจัดงานแสดงสินค้า ศูนย์จัดแสดงสินค้า การเดินทางทั้งทาง
บก ทางน้าและทางอากาศ ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยที่สามารถรองรับการเติบโตของตลาดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
แต่ ทั้ ง นี้ ผู้ เ ดิ น ทางกลุ่ ม ไมซ์ ยั ง มี ค วามกั ง วลถึ ง การให้ บ ริ ก ารที่ มี ม าตรฐานในระดั บ สากลของ
ผู้ประกอบการไมซ์ของไทย จึงมีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ที่เลือกประเทศไทยเป็น
จุดหมายปลายทางการจัดงาน การดาเนินงานการให้บริการจึงมีความจาเป็นต้องมีมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพเข้า
มาช่วยดาเนินการ โดยมาตรฐานการจัดทาระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ
การนา ISO 9001: 2015 ไปใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมหรือองค์กรจะช่วยให้การดาเนินการบริการหรือการผลิตมีระบบ
มาตรฐานเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และยังเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอีกด้วย ในปัจจุ บันองค์การค้าระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการมาตรฐาน ISO ได้ประกาศใช้มาตรฐานISO 9001 : 2015 เป็นมาตรฐานในการดาเนินงาน
ระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลระบบบริหารงานคุณภาพที่
เป็นที่ย อมรับ กันโดยทั่วไปว่า สามารถประกัน คุณภาพกระบวนการทางาน ด้ว ยการกาหนดค่าหรือกระบวนการที่ต้อง
ควบคุมอย่างชัดเจน และเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดาเนินการอย่างสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้รับผลงาน มีการกาหนดโครงสร้าง หน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน มีการจัดทาเป็นเอกสารเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติและสอบกลับ มีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ ทั้งจากหน่วยงานเอง และจากหน่วยงานผู้ตรวจประเมินเพื่อให้การ
รับรอง และยังมีข้อกาหนดที่ให้มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ดังนั้นองค์กรจึงจาเป็นต้องนามาตรฐานระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลไปใช้ในองค์ กร เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และเป็นที่ยอมรับ ตามแนวคิดการจัดทา “ระบบ
บริหารงานคุณภาพ (Quality management system)”
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1. รายละเอียดมาตรฐานการจัดทาระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015
โครงสร้างมาตรฐาน ของมาตรฐาน ISO 9001:2015 จะแบ่งออกเป็ น 10 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย
1. ขอบเขต (Scope)
2. การอ้างอิง (Normative reference)
3. คำศัพท์ และความหมาย (Term and definitions)
4. บริบทองค์กร (Context of organization)
5. การนำองค์กร (Leadership)
6. การวางแผน (Planning)
7. การสนับสนุน (Support)
8. การปฏิบัติการ (Operation)
9. การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
10. การปรับปรุง (Improvement)
2. การขอรับการสนับสนุนด้านการเงินในการจัดทามาตรฐาน การจัดทาระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015
สาหรับอุตสาหกรรมไมซ์
สสปน.ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่กากับดูแลอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย มีพันธกิจในการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการไมซ์สามารถดาเนินธุรกิจและแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และดาเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทย
ได้รับมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความแตกต่าง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเดินกลุ่มไมซ์เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายใน
การจัดประชุม สัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ
ทั้งนี้การจัดทามาตรฐานสากล หรือ ISO นั้นจาเป็นต้องใช้งบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การดาเนินการ ซึ่งสสปน. ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในประเด็นดังกล่าว อีกทั้งผู้ประกอบการไมซ์ส่วนใหญ่ของประเทศไทย
เป็นผู้ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งอาจจะยังไม่มีความพร้อมเรื่องงบประมาณในการจัดทา
มาตรฐานสากล สสปน.จึงจัดทาโครงการความปลอดภัยด้านอาหารสาหรับอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการจัดมาตรฐานการจัดทาระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 และรวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านองค์ความรู้เพื่อให้มีความพร้อมและเข้าใจกระบวนการในการจัดทามาตรฐาน
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2.1 ขั้นตอนการดาเนินงานในโครงการ
(ระยะเวลาในการให้คาปรึกษาขึ้นกับข้อตกลงและความพร้อมระหว่างทีมที่ปรึกษาและองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ)
ระยะที่1 – เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ
– ฝึกอบรมเบื้องต้น
– ทบทวนสถานะเบื้องต้น
– อบรมการจัดทาเอกสารฯ
ระยะที่2 – วางแผนและนาไปปฏิบัติ
– ฝึกอบรม การชี้บ่งและประเมินภัยคุกคามและความเสี่ยงฯ
– ที่ปรึกษาเข้าตรวจเยี่ยมองค์กรเพื่อให้คาปรึกษาแนะนา
ระยะที่3 – ตรวจสอบและแก้ไข
– ฝึกอบรม การตรวจประเมินภายใน
– ที่ปรึกษาเข้าตรวจเยี่ยมองค์กร เพื่อให้คาปรึกษาแนะนา
– ที่ปรึกษาตรวจประเมินเบื้องต้น
ระยะที่4 – ยื่นขอรับการรับรอง
– สถาบันรับรองมาตรฐานเข้าตรวจประเมิน
3.2 คุณสมบัติและข้อกาหนดของผู้ขอรับการการสนับสนุน ด้านงบประมาณสาหรับมาตรฐานการจัดทาระบบการ
บริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015
เป็นสมาชิกของสมาคมดังต่อไปนี้
3.2.1.1 สมาคมส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (ไทย)
3.2.1.2 สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)
3.2.2 ดาเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดทาระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015
ภายในหนึ่งปีหลังจากที่ลงนามเข้าร่วมโครงการ
3.2.3 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านกระบวนการทั้ง 4 ระยะของการดาเนินงานทั้งโครงการทีมที่ปรึกษาจะ
ติดต่อและเจรจาโดยตรงกับองค์กรที่ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการถึงข้อตกลงและกระบวนการทางาน
ต่างๆ
3.2.4 เงินสนับสนุนไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจแก้ไขจากสถาบันรับรองมาตรฐาน (ถ้ามี)
3.2.5 เงินสนับสนุนไม่รวมค่าใช้จ่ายในการติดตามผล (Surveillance) หลังจากที่ได้ใบรับรองแล้ว
3.2.6 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่บริษัทที่ปรึกษาและนาใบเสร็จรั บเงินที่ชาระค่าที่
ปรึกษามาขอรับการสนับสนุนจากสสปน.
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3.2.7 จานวนเงินที่ สสปน.สนับสนุนนั้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายตามขั้นตอนการดาเนินงานทั้ง 4 ระยะ
ต่อหนึ่งองค์กร
3.2.8 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งใบตอบรับพร้อมทั้งจดหมายขอรับการสนับสนุนมายัง สสปน.ตามวันและ
เวลาที่สสปน.กาหนด
--------------------------------------------------
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แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ
มาตรฐานบริหารงานคุณภาพของผู้ประกอบการไมซ์
(Quality Management System ISO 9001:2015)

1. ข้อมูลขององค์กร
1.1 ชื่อองค์กร……………………………………………………………………………………
1.2 จานวนพนักงาน……………คน ทุนจดทะเบียน………………………….ล้านบาท
1.3 สถานที่ตั้งที่จะทาระบบ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์……………………………………… โทรสาร…………………………………...
2. องค์กรประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ
2.1 ผู้บริหารสูงสุดลงนามรับรอง
ลายมือชื่อ
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
ตาแหน่ง
วัน/เดือน/ปี

……………………………………………………….
(………………………………………………...……)
……………………………………………………….
……………………………………………………….

2.2 ผู้ติดต่อ/ประสานงาน
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
………………………………………………...…….
ตาแหน่ง
……………………………………………………….
โทรศัพท์: ………………………………………… มือถือ: ………………………..………
E-mail: ……………………………………………………………………………………..
กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ที่ E-mail: ammara_s@tceb.or.th
หรือแฟกซ์หมายเลข: 0-2658-1412 ถึง คุณอมรา ศรีงาม
โทรศัพท์: 0-2694-6000 ต่อ 3014

5

