จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
และภาคีเครือข่ายโคราชเมืองไมซ์ (Korat MICE City)
ได้กาหนด จัดกิจกรรม Korat MICE City Moving Forward and Collaboration
ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat

กาหนดการ
“Korat MICE City Moving Forward and Collaboration”
วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2564
ณ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21 korat และโรงแรม Center Point Korat
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
*************************************
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 Korat MICE city Dinner Talk เวลา 18.00 น. ณ Terminal Sky
Dek และ ห้องอาหารไหมมัดหมี่ (DINNING RESTAURANT) ชั้น 7 โรงแรม Center Point Terminal
21 Korat
18.00 – 18.30 น.
18.30 น.
19.00 – 19.20 น.
19.20 – 20.30 น.

“ยลเมืองย่า” ณ หอคอยศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช (Terminal Sky Dek)
ร่วมรับประทานอาคารค่่า ณ ห้องอาหารไหมมัดหมี่ (DINNING RESTAURANT)
ชั้น 7 โรงแรม The Center Point Korat
พิธีเปิดงาน กิจกรรม Korat MICE city Dinner talk
กล่าวเปิดงานโดย ท่านวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารไหมมัดหมี่ (DINNING RESTAURANT)
ชั้น 7 โรงแรม The Center Point Korat

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 “Korat MICE City Moving Forward and Collaboration”
ณ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21 korat อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
08.00 – 09.30 น.
10.00 น.

ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน Korat MICE City Moving Forward
and Collaboration
พิธีเปิดงาน วิดีทัศน์ Korat MICE city for the future
กล่าวเปิดงานโดย ท่านวิเชียร จันทรโณทัย

10.00 – 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.

12.00 – 12.30 น.
12.30 - 13.30 น.
13.30 - 14.30 น.

14.30 – 16.30 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
พิธีลงนามความร่วมมือ Korat MICE Collaboration
ถ้อยแถลง โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ถ้อยแถลง โดย ผู้อ่านวยการส่านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ
พิ ธี ล งนามความร่ ว มมื อ Korat MICE Collaborative ระหว่ า งจั ง หวั ด
นครราชสีมา และส่านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิท รรศการ และ
ภาคีเครือข่ายโคราชเมืองไมซ์
การแสดงชุด Magic of Korat MICE city
เสวนา ทิศทาง “โคราชเมืองไมซ์” Korat MICE City
Moving Forward
๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
๒. ผู้แทน ส่านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน)
๓. ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
๔. ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา
๕. สถาบันเครือข่ายไมซ์โคราชซิตี้และการท่องเที่ยว
๖. คุณนิมิตร พิพิธกุล ตัวแทนภาคประชาชน
ผู้ด่าเนินรายการ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล
“Korat People Talk for MICE ฟังเสียงคนโคราช”
“อนาคต และเส้นทางในการก้าวสูก่ ารเป็นเมืองไมซ์ระดับนานาชาติ”
รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมร่วมชมนิทรรศการ
โคราชเมืองไมซ์และกิจกรรมที่เกี่ยวกับไมซ์
พิธีการเปิด “ศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัด
นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima Convention and Exhibition
Center: NCEC)”
Korat MICE Forum โดยผู้แทนจาก
1. สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) TICA: Thailand Incentive
and Convention Association
2. สมาคมจัดแสดงสินค้า Thailand Exhibition Association
3. สมาคมTIEFA Thailand International Event and Festival Trade
Association

16.30 น.

4. สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (SOCIETY OF INCENTIVE
EXECUTIVE: SITE)
ปิดกิจกรรม

อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE : Meeting Incentive Convention and Exhibition) เป็นอุตสาหกรรม
บริการการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมขนาดใหญ่ และการจัดนิทรรศการ สามารถท่า
รายได้อย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมที่ส่าคัญในทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่
ผ่านมาประเทศไทย มีจังหวัดที่เป็นเมืองไมซ์ จ่านวน ๕ แห่ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา ขอนแก่น ภูเก็ต
เชียงใหม่
โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ประกาศให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองไมซ์ของประเทศไทย และเป็นแห่งแรก
ของเขตพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมอีส านใต้ ซึ่ ง ปั จ จุ บั นมี ก ารขั บ เคลื่อ นเรื่อ งเมื อ งไมซ์ใ นจั ง หวั ด
อุบลราชธานีและบุรีรัมย์ ควบคู่กันในขณะนี้ ท่าให้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการยกระดับ
เมืองสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้
กิจกรรมในงาน
๑) กิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือ
๒) กิจกรรมการสัมมนาความรู้
๓) กิจกรรมการจัดท่านิทรรศการความรูเ้ รื่อง ทิศทางโคราชเมืองไมซ์…Korat MICE City, Moving
forward to the future”
๔) กิจกรรมการเปิดตัว NCEC: Nakhon Ratchasima Convention and Exhibition Center
๕) กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ จังหวัดนครราชสีมา
โดยหน่วยงานทั้ง ๔๕ หน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย ตกลงให้มีความร่วมมื อกันในการก่าหนดนโยบาย
วางแผน ส่งเสริม สนับสนุน อ่านวยความสะดวก และพัฒนาให้โคราชเมืองไมซ์เป็นจุดหมายปลายทางของ
อุตสาหกรรมไมซ์ ตลอดจนส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสหกรรมไมซ์จังหวัดนครราชสีม า
รวมถึงการยกระดับศักยภาพของเมื อง และการจัดกิจ กรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ การจัด
ประชุ ม องค์ ก าร (Meeting) การจั ด การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น รางวั ล (Incentive) การประชุ ม ขนาดใหญ่

(Convention) และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) รวมถึงการจัดงาน (Event) โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ ายทุกภาคส่วน และน่าไปสู่การยกระดับเมืองและการจัดงานในระดับประเทศและ
นานาชาติต่อไป อันจะยังประโยชน์ให้เกิดกับท้องถิ่นและประเทศไทยไปตราบนานเท่านาน
ขอบเขตความร่วมมือ
๒.๑ จังหวัดนครราชสีมา ส่านักงานส่ง เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และภาคีเครือข่าย
โคราชเมื องไมซ์ ทั้ ง ๔๕ ภาคีเ ครือข่าย ตกลงที่ จะให้ความร่วมมือในการศึก ษา ส่ารวจ วางแผน ก่าหนด
นโยบาย รวมถึงการร่วมก่าหนดแนวทางของโคราชเมืองไมซ์ (Korat MICE city) ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ความโดดเด่นของเมืองจากอดีต ปัจจุบัน และส่งต่อไปยังอนาคต
๒.๒ จังหวัดนครราชสีมา ส่านั กงานส่ง เสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และภาคีเครือข่าย
โคราชเมืองไมซ์ ทั้ง ๔๕ ภาคีเครือข่าย ตกลงที่จะให้การส่งเสริม สนับสนุน การจัดท่าแผนการพัฒนา ส่งเสริม
ตลอดจนความร่วมมือในการจัดงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ ได้แก่ Meeting Incentive
Convention และ Exhibition ให้กับโคราชเมืองไมซ์ให้เ ป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานที่ได้รับ การ
ยอมรับในมาตรฐานการจัดการ และเป็นจุดหมายปลายทางของเมืองไมซ์ระดับภูมิภาค ที่สมบูรณ์โดยการมีสว่ น
ร่วมของหน่วยงานท้องถิ่นและคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรอย่างเป็นธรรม
๒.๓ จังหวัดนครราชสีมา ส่านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และภาคีเครือข่ายโคราช
เมืองไมซ์ ทั้ง ๔๕ ภาคีเครือข่าย ตกลงที่จะจัดกิจกรรมร่วมกัน และร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง
กับอุตสาหกรรมไมซ์อย่างเป็นรูปธรรม ให้ตรงตามพันธกิจหน้าที่ของแต่ละองค์กร ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และความยั่งยืนของสภาพแวดล้อมต่อไป
๒.๔ จังหวัดนครราชสีมา ส่านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และภาคีเครือข่ายโคราชเมืองไมซ์
ทั้ง ๔๕ ภาคีเ ครือ ข่าย ตกลงที่จ ะท่ ากิ จ กรรมพัฒ นาศัก ยภาพของเมืองไมซ์ของจัง หวัดนครราชสีม า ตา ม
องค์ประกอบของเมืองไมซ์ ๘ ด้านร่วมกัน ได้แก่ ๑. ด้านความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน ๒.
ด้านการสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากในเมืองที่จัดงาน ๓. ด้านกิจกรรมเพิ่มนอกเหนือจากการประชุม ๔. ด้าน
ที่พักและสิ่งอ่านวยความสะดวก ๕. ด้านสถานที่จัดงานและสิ่งอ่านวยความสะดวก ๖. ด้านภาพลักษณ์และ
ความมีชื่อเสียงของเมือง ๗. ด้านสภาพแวดล้อมของเมือง และ ๘. ด้านความเสี่ยงในการยกเลิกงานและรักษา
ความปอลดภัยในเมืองที่จัดงาน เพื่อยกระดับศักยภาพของเมืองไมซ์ให้สอดรับกับลักษณะและรูปแบบความ
ต้องการของนักเดินทางไมซ์ในระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติต่อไป
๒.๕ จังหวัดนครราชสีมา ส่านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และภาคีเครือข่ายโคราช
เมืองไมซ์ ทั้ง ๔๕ ภาคีเครือข่าย ตกลงที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสหกรรมไมซ์จังหวัดนครราชสีมา
ให้มีคุณภาพในการให้บริการกับนักเดินทางไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ
๒.๖ จังหวัดนครราชสีมา ส่านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และภาคีเครือข่ายโคราช
เมืองไมซ์ ทั้ง ๔๕ ภาคีเครือข่าย ตกลงจะพัฒนาโคราชเมืองไมซ์ตามแนวทางของความยั่งยืน ๓ มิติ ได้แก่ มิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคมและวัฒนธรรม และมิติของสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
๑) เพื่อร่วมกันด่าเนินการขับเคลื่อนเมืองไมซ์ซิตี้ ผ่านพิธีลงนามความร่วมมือโคราชเมืองไมซ์ (Korat MICE
City) ระหว่างจังหวัดนครราชสีมา และส่านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
และภาคีเครือข่ายโคราชเมืองไมซ์ ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลือ่ นเชิงนโยบาย โครงการ และกิจกรรมระดับจังหวัด
๒) เพื่อเปิดตัว “ศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima
Convention and Exhibition Center: NCEC)”
๓) เพื่อสัมมนาสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ทอี่ ยู่ในอุตสาหกรรมไมซ์และประชาชนทั่วไปในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่อง
“ทิศทางโคราชเมืองไมซ์…Korat MICE City, Moving forward to the future”
๔) เพื่อสือ่ สาร สร้างความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงที่มีต่อการเป็นโคราชไมซ์ซิตผี้ ่านการจัดนิทรรศการสร้างองค์ความรู้
เรื่องไมซ์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑) เกิดความร่วมมือโคราชเมืองไมซ์ (Korat MICE City) เพือ่ รองรับอุตสาหกรรมไมซ์ที่ก่าลังเติบโต
๒) เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรูเ้ รือ่ ง “ทิศทางโคราชเมืองไมซ์…Korat MICE City, Moving forward to
the future”
๓) เกิดการสร้างการรับรู้ว่ามีศูนย์กลางในการด่าเนินงานขับเคลื่อนเมืองไมซ์ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา คือ
ศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima Convention and
Exhibition Center: NCEC)

