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#1 in Asia
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Be the Exclusive Host Country to import international 
MICE curriculum in developing MICE personnel 
operational skills, and aim to be  ASEAN MICE Institute
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+90 Graduated Sustainable MICE Professionals

1st batch of Thailand Sustainable Event Professional (TSEP)
in Chiang Mai and Hat Yai, Song Kla
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+900 MICE Coaches Certified 



พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพไมซ์ 32 ต าแหน่งงาน
ไมซ์ไทยลุยเชิงรุกเตรียมยกระดับการรบัรอง

บุคลากรไทยสู่สากล

สสปน. ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดประชุมหารือแนวทางการจัดท ามาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนทิรรศการ (MICE) ขึ้นในวัน
ศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 การ
ประชุมนี้มีบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องในอตุสาหกรรมไมซ์ทั้งภาคเอกชนจากสมาคม 
TEA, TICA, EMA ภาครัฐโดยสสปน. และภาคการศึกษา ร่วมกันผลักดันให้มีการ
จัดท ามาตรฐานอาชีพไมซ์ ให้บุคลากรไมซ์ไทยได้มีมาตรฐานรับรองมืออาชีพใน
ระดับชาติ และผลักดันไปสู่ระดับอาเซียนและสากลในอนาค



คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา 
กลุ่มอาชีพไมซ์ (MICE) อ. กรอ. อศ. กลุ่มอาชีพไมซ์

พัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพไมซ์



ร้ีด เทรดเด็กซ์ ผู้น าด้านการจัดงานแสดงสินค้าแห่งอาเซียน ร้ีด เทรดเด็กซ์ เป็นสมาชิกในกลุ่มบริษัท “ร้ีด เอ็กซ์ฮิบิชั่นส์” (Reed 
Exhibitions), ผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เจ้าของงานชื่อดังมากกว่า 500 งานใน 30 ประเทศที่น าพาให้ผู้ซื้อและผู้ขาย
จาก 43 สาขาอุตสาหกรรมทั่วโลกได้มาพบปะเจรจาธุรกิจ ส าหรับในไทยและเวียดนาม เราจัดงานจ านวนมากกว่า 20 งานที่มี
ชื่อเสียงในหลากหลายอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ
34 ปีแห่งความส าเร็จที่ผ่านมา เราสร้างสรรค์งานคุณภาพจ านวนมากซึ่งมอบโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้พบคู่ค้า ความรู้ และเครือข่าย
ทางธุรกิจใหม่ และเป็นพลังผลักดันการเติบโตของนานาอุตสาหกรรม เบ้ืองหลังความส าเร็จของงานคือการวางกลยุทธ์การจัดงาน 
การควบคุมงบประมาณ ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร ความส าเร็จที่ได้จาก
ประสบการณ์ที่สั่งสมและเครือข่ายทางธุรกิจระดับโลก ความส าเร็จที่น ามาซึ่งประโยชน์มหาศาลแด่ทั้งผู้ร่วมแสดงสินค้า ผู้ชมงาน
ของเรา และสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทย www.reedtradex.com

http://www.reedtradex.com/


หนึ่งในผลงานการบรหิารการจัดงานระดับชาติ ประเทศไทย



หนึ่งในผลงานการบรหิารการจัดงานระดับนานาชาติ ประเทศเวียดนาม



เปิดตัว Royal Flora อย่างเป็นทางการที่
กระทรวงต่างประเทศ เมื่อ 27 ตุลาคม 2548

VDO เปิดตัว
https://www.youtube.com/watch?v=t1iBPxFsTqM

https://www.youtube.com/watch?v=t1iBPxFsTqM
https://www.youtube.com/watch?v=t1iBPxFsTqM


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 
ปี เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ตามค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 53/2549 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยมี รัฐบาลไทย 
ส านักราชเลขาธิการ ส านักพระราชวัง และโครงการหลวง ร่วมกับภาคเอกชน โดยเป็นทีมงาน
ของบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จ ากัด เป็นผู้บริหารจัดการงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ที่เมือง
ทองธานี โดยได้รับต าแหน่งเป็นผู้จัดการโครงการ 
เป็นงานที่ผู้คนกล่าวถึง “Talk of the Town” ที่มีคนเข้าร่วมงาน กว่า 1 ล้านคน ซึ่ง
สามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาล โดยเฉพาะความนิยมใส่เสื้อ
เหลืองของประชาชนทั่วประเทศ

หนึ่งในผลงานการบรหิารการจัดงานระดับชาติ



COMMUNICATION SAMPLE



SAMPLE OF PRE-SCREENING STATION 



SAMPLE OF REGISTRATION AREA WITH QR-

CODE



SAMPLE OF MEETING ROOM SEATING



SAMPLE OF FOOD & BEVERAGE AREA



SAMPLE OF RESTROOM CLEANING PROTOCOL



















แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย ส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์
MICE Hygiene Guidelines

เพื่อป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) และโรคติดต่ออื่นๆ

จัดท าและรวบรวมโดย
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

แหล่งข้อมูล: กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

As of 19 May 2020



ส่วนที่ 1 

แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย
ส าหรับสถานที่จัดงานไมซ์

Hygiene Guidelines for MICE Venue

เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และโรคติดต่ออื่นๆ

แหล่งข้อมูล: กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

As of 19 May 2020



การจัดเตรียมสถานที่จดังานไมซ์

ติดตั้งจุดบริการแอลกอ
ฮอลล์ล้างมือทุกทางเข้า-
ออก และบริเวณต่าง ๆ 
โดยรอบสถานที่จัดงาน

เพิ่มความถี่ในการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
พื้นที่ให้บริการ โดยเฉพาะบริเวณจุดสัมผัส

ต่าง ๆ เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับ
ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ ห้องน้ า เป็นต้น

เพิ่มความถี่ในการดูแลรักษา
ความสะอาดระบบปรับ

อากาศ
ลดความแออัดของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่
ต่างๆ เช่น จัดสถานท่ี
ประชุมให้กว้างขวาง

เพียงพอ และกระจายมุม
บริการอาหารและ

เครื่องดื่มไปหลายๆจุด 
ไม่ให้เบียดเสียดกัน

1.5 M – 2.0 M

แหล่งข้อมูล: กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
As of 19 May 2020



ตั้งจุดคัดกรองเพือ่ตรวจเชค็ประวตัิและวดัอณุหภมูิ
ส าหรับผูม้าตดิตอ่และผูป้ฏบิตัิงานในสถานที่จัดงานไมซ์

• แบบฟอร์มตรวจสอบประวตัผิู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับการเดินทางไปในพื้นท่ีกลุ่ม
เสี่ยงและการเจ็บป่วยของตนเองและบุคคลใกล้ชิด

• ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัอุณหภมูิ เช่น เครื่องอินฟาเรดหรือปรอทวดัอุณหภมูิ
ร่างกาย หากไม่พบอาการให้ติดสัญลักษณ์ประจ าตวัผู้นั้นให้เหน็ชัดเจนก่อนเข้า
พื้นที่จัดงาน

• หากพบผู้มีอาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรค จะไม่อนุญาตให้เข้าสถานที่จัด
งาน และให้ค าแนะน าในการป้องกันการแพร่กระจายโรค

• จัดเตรียมห้องพยาบาลเพื่อแยกผู้ป่วยออกจากพื้นที่จัดงาน

แหล่งข้อมูล: กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
As of 19 May 2020



การด าเนินการส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกับพนกังาน
ที่ปฏิบัตงิานในสถานทีจ่ัดงานไมซ์

• พนักงานผู้ให้บริการต้องสวมใสห่น้ากากอนามัยเพื่อสร้างความมั่นใจใหแ้ขกผู้มาใช้
บริการ

• มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลคุณภาพและอาชีวอนามัยท างานเต็มเวลาเพื่อตรวจสอบ
กระบวนการท้ังหมดในสถานท่ีจัดงานอย่างสม่ าเสมอ

• จัดฝึกอบรมจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure 
-SOP) เพื่อป้องกัน COVID-19 ให้พนักงานคอยอัพเดตข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับการ 
ดูแลป้องกัน สุขภาพให้พนักงาน

• ให้ข้อมูลและขั้นตอนแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

• ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

แหล่งข้อมูล: กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
As of 19 May 2020



ส่วนที่ 2 

แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย
ส าหรับผู้จัดงานประชุม นิทรรศการ และงานอิเวนท์

Hygiene Guidelines for MICE Organizers 

เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และโรคติดต่ออื่นๆ

แหล่งข้อมูล: กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

As of 19 May 2020



ก่อน เริ่ ม ง าน
** ตรวจสอบข้อปฏิบัติการจัดงานโดยไม่ขัดต่อประกาศ ค าสั่ง และข้อก าหนด ที่ได้จากรัฐและศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

การสื่อสาร
• น าส่งคู่มือการเข้าร่วมงาน (Practical Information) ให้

ผู้ร่วมงานล่วงหน้า

• น าส่งวีดิโอค าแนะน าและแนวปฏิบัติระหว่างเข้าร่วมงาน 
(House Rules) ให้ผู้ร่วมงานล่วงหน้า

• น าส่งแบบฟอร์ม Health Risk Evaluation ให้ผู้ร่วมงาน
ตอบกลับก่อนเริ่มงานภายใน 24 ชั่วโมง

• กรณีที่มีผู้ร่วมงานเดินทางเข้าออกจากประเทศไทยให้
ตรวจสอบประกาศ ค าสั่ง และข้อก าหนดและข้อปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศ 

• ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมงานรับทราบล่วงหน้า เรื่องการขอสงวน
สิทธิ์ในการอนุญาตให้เข้างาน หากไม่ผ่านการคัดกรอง

การเตรียมพร้อมในสว่นของพนักงาน
• จัดท าคู่มือและจัดอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) ให้กับพนักงานทุกคน

• จัดเตรียมหน่วยพยาบาลให้พร้อม 

• จัดให้มีจุดคัดกรองส าหรับพนักงานทุกคน 

• จัดเตรียมพนักงานท าความสะอาดให้เพียงพอ 

• มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลคุณภาพและอาชีวอนามัยท างานเต็มเวลา

• ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับ
พนักงานทุกคน

แหล่งข้อมูล: กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

As of 19 May 2020



การเดินทาง จุดคัดกรองก่อนเข้างาน

• จัดท าข้อมูลแนะน าเส้นทางการเดินทางและวิธีการ
เดินทางที่ลดความเสี่ยงให้ผู้เข้าร่วมงาน

• กรณีที่มีการจัดรถรับส่ง ต้องมีการเว้นระยะห่าง
ทางกายภาพและมีมาตรการท าความสะอาด
ยานพาหนะอย่างสม่ าเสมอ

• มีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิในร่างกาย ก่อน
ผู้โดยสารขึ้นยานพาหนะ และจัดเตรียมอุปกรณ์ท า
ความสะอาดมือให้เพียงพอไว้ในยานพาหนะ

ก่อน เริ่ ม ง าน

• จัดเตรียมจุดคัดกรองอุณหภูมิให้เพียงพอส าหรับ
ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อลดความแออัดในการต่อคิว หรือ
ติดตั้งและกระจายจุดเทอร์โมสแกนให้เพียงพอ
ส าหรับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อลดความแออัดในการต่อ
คิว

• มีมาตรการในการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า พร้อมทั้งเตรียมหน้ากากส าหรับ
จ าหน่ายหรือแจกให้กับผู้ที่ไม่ได้เตรียมหน้ากากม
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การเดินทาง จุดคัดกรองก่อนเข้างาน

• จัดท าข้อมูลแนะน าเส้นทางการเดินทางและวิธีการ
เดินทางที่ลดความเสี่ยงให้ผู้เข้าร่วมงาน

• กรณีที่มีการจัดรถรับส่ง ต้องมีการเว้นระยะห่าง
ทางกายภาพและมีมาตรการท าความสะอาด
ยานพาหนะอย่างสม่ าเสมอ

• มีมาตรการคัดกรองอุณหภูมิในร่างกาย ก่อน
ผู้โดยสารขึ้นยานพาหนะ และจัดเตรียมอุปกรณ์ท า
ความสะอาดมือให้เพียงพอไว้ในยานพาหนะ

ก่อน เริ่ ม ง าน

• จัดเตรียมจุดคัดกรองอุณหภูมิให้เพียงพอส าหรับ
ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อลดความแออัดในการต่อคิว หรือ
ติดตั้งและกระจายจุดเทอร์โมสแกนให้เพียงพอส าหรับ
ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อลดความแออัดในการต่อคิว

• มีมาตรการในการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้า พร้อมทั้งเตรียมหน้ากากส าหรับจ าหน่ายหรือแจก
ให้กับผู้ที่ไม่ได้เตรียมหน้ากากมา
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• เลือกใช้ระบบลงทะเบียนแบบแสดง QR Code หรือแบบ 
Face Recognition

• กระจายจุดลงทะเบียนให้เพียงพอต่อส าหรับผู้เข้าร่วมงาน 
และจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่เพื่อลดจุดสัมผัส
ต่างๆ 

• จัดแผนผังงานให้มีการเว้นระยะห่างทางกายภาพ 
(physical distancing)

• จัดเตรียมอุปกรณ์ท าความสะอาดมือให้เพียงพอ ส าหรับผู้
เข้ามาร่วมงาน

• จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้
สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิด ประตูสม่ าเสมอ

• จัดท าข้อมูล ค าแนะน า และการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อโรคไว้ในงานและจัดให้มีการประกาศเรื่องสุขอนามัย
ภายในงานอยู่เป็นระยะ ตลอดช่วงเวลาของการจัดงาน

• จัดให้มีจุดบริการน้ าด่ืมสาธารณะ โดยใช้แก้วน้ าชนิดที่ใช้
ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

• กรณีที่มีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกันให้จัดเตรียมจุดแยก
อุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้ชัดเจน 

• เลือกใช้ระบบสแกน QR Code ในการลงทะเบียน ตอบ
แบบสอบถาม โพล์ การท าข้อสอบ

• ควรมีการแยกถังขยะส าหรับทิ้งหน้ากากอนามัย หรือผ้า
ปิดปากปิดจมูกโดยเฉพาะ

ร ะหว่ า งงาน
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• จัดแผนผังของห้องให้รักษาระยะห่าง 1.5-2.0 เมตร 
และ มีระบบระบายอากาศที่ถ่ายเทสะดวก

• กรณีที่มีการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงาน ให้
จัดไมโครโฟนไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ร่วมงาน
สามารถมาใช้ได้ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลท าความ
สะอาดทุกคร้ังที่มีผู้ใช้งาน

• กรณีที่เป็นงานที่มีวิทยากรเดินทางข้ามจังหวัดหรือ
ข้ามประเทศ ต้องชี้แจงมาตรการป้องกันโรคและ
บริหารจัดการเรื่องที่พักและรถรับ-ส่งวิทยากรให้
ปลอดภัยตามมาตรการสากล

• จัดเตรียมส่วนของนิทรรศการให้มีระบบระบายอากาศที่
ถ่ายเทสะดวก

• น าเทคโนโลยีในการจองคิวล่วงหน้า เพื่อจองรอบในการ
เข้าดูงานนิทรรศการแต่ละบูธ เพื่อลดความแออัด

• น าเทคโนโลยีแบบ virtual exhibition มาใช้ในงานเพื่อ
เสริมประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงานระหว่างรอคิวเข้าชม
นิทรรศการ

• สร้าง online platform ให้สามารถจองหรือสั่งซื้อสินค้า
ภายในงานได้ทันที

ร ะหว่ า งงาน

ห้องประชุมและสมัมนา
ส่วนนิทรรศการ
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ร ะหว่ างงาน

การสูบบุหรี่

ส่วนรับประทานอาหาร

ห้องน้ า

• ไม่ควรอนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ในพื้นที่จัดงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

• จัดแผนผังที่นั่งรับประทานอาหารหรืออาหารว่างให้มี
ระยะห่างทางกายภาพไม่ต่ ากว่า 2 เมตร

• เลือกสถานที่จัดงานที่สามารถเสิร์ฟอาหารว่างและ
อาหารกลางวันแบบร้อนและเป็นชุดเด่ียว (course 
menu) ไม่แนะน าอาหารแบบ Buffet

• จัดให้มีการดูแลความสะอาดห้องน้ า เช็ดเน้นบริเวณที่รองนั่ง
โถส้วม ฝาปิดโถส้วม ที่กดชักโครก ราวจับ ลูกบิดหรือกลอน
ประตู ที่แขวนกระดาษช าระ อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า ที่วางสบู่ 
ผนัง ซอกประตู ด้วยผ้าชุบน้ ายาฟอกขาว หรือแอลกอฮอล์ 
70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.1%.
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** ตรวจสอบประกาศ ค าสั่ง และข้อก าหนด ที่ได้จากรัฐและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่องการจัดท ารายงานผลการจัดงาน

ชี้แจงต่อหน่วยงานที่อนุญาต

หลังงาน

การรายงานผลการด าเนินงาน
• ตรวจสอบประกาศ ค าสั่ง และข้อก าหนด ที่ได้จาก

รัฐและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง
การจัดท ารายงานผลการจัดงานชี้แจงต่อ
หน่วยงานที่อนุญาตให้จัดงาน การจัดการขยะที่เกิดจากงาน

• จัดการขยะมูลฝอย ให้เป็นสัดส่วน มิดชิด สะดวกต่อ
การเก็บขนไปก าจัด พร้อมจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูล
ฝอยที่มีฝาปิดอย่างเพียงพอ 

• ควรแยกขยะมูลฝอยทั่วไปกับมูลฝอยประเภทติดเชื้อ 
เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษช าระ เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปก าจัดตามแนวทางการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ
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THANK YOU
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