
 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล 
ระหว่าง 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
กับ  

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(องค์การมหาชน) เลขที่ ๙๘๙ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั ้นที่ ๒๕ ,๒๖ ยูนิต เอ๒ บี๑ และบี๒ ถนน 
พระราม ๑ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ เมื่อวันที่ .............................................. ระหว่าง 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ ตั้งอยู่ที ่เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โดย รศ.ดร.วีระพล 
ทองมา ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ฝ่ายหนึ่ง กับ สำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๘๙ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ 
ชั้นที่ ๒๕, ๒๖ ยูนิต เอ๒ บี๑ ถนน พระราม ๑ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดย นายจิรุตถ์ 
อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ซึ่ง
ต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “สำนักงาน” อีกฝ่ายหนึ่ง 

           การจัดประชุมองค์กร การจัดประชุมนานาชาติ การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดหรือการจัดงานหรือกิจกรรมอื ่นในลักษณะ
เดียวกัน หรือที่เรียกว่า อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE : Meetings Incentives Conventions and Exhibitions) 
นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยในลำดับ  
ต้น ๆ และยังเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการพัฒนาและนำองค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง  ๆ เข้าสู่ประเทศ
ไทย ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ให้มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการจัดประชุม การเดินทางเพื ่อเป็นรางวัล          
การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย รวมถึงให้มีอำนาจและหน้าที่ในการสนับสนุนการ
จัดสัมมนา การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยได้จัดทำวิชาการจัด
ประชุมและนิทรรศการสำหรับสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประเทศไทย หรือ 
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Introduction to MICE Industry ขึ ้นมาเป็นลิขสิทธิ ์ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาบรรจุเป็นวิชาการเรียนการสอนแก่นิสิต นักศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบัณฑิตให้สามารถประกอบ
อาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์ได้ในระดับมาตรฐานสากล 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญในการยกระดับการศึกษาด้านไมซ์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านองค์ความรู้และ
ทักษะในการทำงานได้จริงอย่างมืออาชีพ และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านไมซ์
แห่งภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเข้มแข็งยั ่งยืน หน่วยงานทั้งสองจึงทำความตกลงความร่วมมือในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการศึกษาในด้านอุตสาหกรรมไมซ ์

      ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานจะร่วมกันส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ 
ผ่านการเรียนการสอนทั้งในระดับรายวิชาและสาขาวิชา โดย จัดทำหลักสูตรการจัดประชุมและนิทรรศการ
สำหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (Introduction to MICE Industry) หรือหลักสูตรที ่เกี ่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นหลักสูตรระยะสั้นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามโครงร่างมาตรฐานหลักสูตรของ สสปน. เพ่ือ
ใช้ในการจัดอบรมแก่บุคคลทั่วไปและเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา 

๒. กิจกรรมและขอบข่ายความร่วมมือ 
           ๒.๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดส่งอาจารย์ผู้สอนวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
เข ้ าร ่ วมโครงการ  “Coach the Coaches” จ ัดโดยสำน ักงาน อาท ิ  หล ักส ูตร Certified Exhibition 
Management (CEM) โดยสมาคม International Association of Exhibitions and Events (IAEE) หลักสูตร 
Certified Incentive Specialist โดยสมาคม Society for Incentive Travel Excellence (SITE) หลักสูตร 
Event Design Certificate โดยสมาคม Meeting Professional International (MPI) หลักสูตร มืออาชีพด้าน
การจัดการงานอย่างยั่งยืน โดย สำนักงาน หรือ หลักสูตรใกล้เคียงที่ทางสำนักงานจัดขึ้นเพื่อเสริมศักยภาพ
ความรู้ความเข้าใจและการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระดับสากลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

๒.๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานจะส่งเสริมให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดประชุม
และนิทรรศการสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เข้าฝึกงานกับองค์กรและหน่วยงานในอุตสาหกรรมไมซ์ 

๒.๓ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายเยาวชนไมซ์ (MICE Student 
Chapter) ซึ่งเป็นเครือข่ายด้านการศึกษาของนักศึกษาที่ได้ผ่านการเรียนหรือมีความสนใจในสายอาชีพด้านการ
จัดประชุมและนิทรรศการ หรืออุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษา สู่อุตสาหกรรมไมซ์ 

๒.๔ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานจะมอบหมายให้มีผู้แทนเป็น ผู้ดำเนินงาน ประสานงาน และตก
ลงรายละเอียดในการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือนี้ โดยจะได้มีการจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขในการ
นำเนื้อหาของหลักสูตรการจัดประชุมและนิทรรศการ รวมทั้งสื ่อการเรียนการสอนไปใช้เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แห่งข้อตกลงนี้ต่อไป  
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๓. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีระยะเวลา ๕ ปี นับแตว่ันลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเป็นต้นไป หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้อง
ดำเนินการตามข้อ ๔.                                

๔. การยกเลิกและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 ๔.๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ กระทำได้ต่อเมื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
ของทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 

๔.๒ การแก้ไขเปลี ่ยนแปลงหรือยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง              
หรือทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของข้อตกลงจะต้องแจ้งให้อีกฝ่าย
หนึ่งทราบในเวลาอันควร ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลงให้ทำเป็นลายลักษณ์
อักษรโดยลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของทั้งสองฝ่าย และให้จัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพิ่มเติมแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้  และมีผลบังคับใช้ในวันที่ตกลงเห็นชอบร่วมกัน กรณีมีการ    
ขอยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 
๖๐ (หกสิบ) วัน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายต้องดำเนินการในเรื่องที่ผูกพันหรือดำเนินการไว้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

๔.๓ กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ    
ฉบับนี้ได้ ทั้งสองฝ่ายอาจยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ โดยแสดงหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร    
และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของทั้งสองฝ่าย  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่าย     
ได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความ
ประสงค์ทุกประการ จึงไดล้งลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

  

ลงชื่อ.................................................. 
(นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) 

ผู้อำนวยการ 
      สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

 

 

 

ลงชื่อ.................................................. 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) 

อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  
 

ลงชื่อ..................................................พยาน 
(นางอรชร ว่องพรรณงาม) 

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ 
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

 
 
 
 

ลงชื่อ..................................................พยาน 
(อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์) 

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

ลงชื่อ..................................................พยาน 
(อาจารย์ ดร.จุฑามาส เพ็งโคนา) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 


