ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน ๓๒ ตาแหน่งงาน
โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (๒๕๕๕)
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซี ยน ASEAN MRA (ASEAN
Mutual Recognition Arrangement) นอกจากข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มคุ ณ สมบั ติ วิ ช าชี พ (MRA) ทั้ ง ๗ ฉบั บ
ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศลงนามไปแล้วนั้น ยังมีข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพอีกฉบับหนึ่ ง
คือ ข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Tourism Professional)
วัตถุประสงค์ของสาระสาคัญของ MRA ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน MRA on Tourism
Professional มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับ MRA วิชาชีพอื่น ๆ คือ เป็นกลไกในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีโดย
อานวยความสะดวกให้ เกิดการเคลื่ อนย้ ายบุคลากรวิชาชีพมนสาขาการท่องเที่ยวในภูมิภ าคอาเซียน (Foreign
Tourism Professional) แลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices เพื่อประโยชน์ในการสอน
และฝึกอบรม โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะสาหรับนักวิชาชีพการท่องเที่ยวและเพื่อเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือ
และการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงมี มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศสมาชิก ทั้งนี้ ผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติ
และได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพดังกล่าวมีสิทธิในการเดินทางไปทางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่ยังต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปทางาน ดังนั้น MRA ไม่ได้เป็นการเปิดตลาด
แต่ เป็ น เพี ย งการอ านวยความสะดวกในขั้น ตอนการขอใบอนุ ญ าต โดยลดขั้น ตอนการตรวจสอบ/รับ รองวุ ฒิ
การศึกษาหรือความรูท้ างวิชาชีพ
สาระสาคัญของข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน
สาระส าคั ญ ของ MRA ของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น ก าหนดให้ ป ระเทศสมาชิ ก พิ จ ารณา
สมรรถนะของบุคลากรในตาแหน่งต่างๆ โดยใช้คุณสมบัติการศึกษา การฝึกอบรม และ/หรือประสบการณ์ในการ
ทางานเป็นเกณฑ์พื้นฐานในการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพที่ผ่านคณะกรรมการรับรองคุณสมบัติวิชาชีพ
ท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอาเซียนตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานสมรรถนะร่วมสาหรับบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
อาเซีย น ทั้งนี้ สิ ทธิในการประกอบอาชีพในประเทศผู้ รับจะอยู่ภ ายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและข้อบังคับ ของ
ประเทศผู้รับโดยข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพด้านท่องเที่ยวอาเซียนจะมีผลบังคับใช้

เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้มีการจัดตั้งหน่วยงานโครงสร้างภายในของแต่ละประเทศที่รับ ผิดชอบใน
การรับรองสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยวภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากการลงนามและการให้สัตยาบัน
ครบทั้ง ๑๐ ประเทศแล้ว ข้อตกลงนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณสมบัติของวิชาชีพด้านท่องเที่ยวของไทยให้
เป็นสากลมากขึ้น ประเทศไทยจาเป็นต้องพัฒนาแรงงานให้มีสมรรถนะที่สูงสุดตามที่อาเซียนได้กาหนดไว้ร่วมกัน
เพื่อให้แรงงานไทย ทั้งสาขาที่พักและสาขาเดินทางมีศักยภาพสูงขึ้น เนื่องจากมีการแข่งขันจากประเทศอาเซียน
เนื้อหาของ MRA on Tourism Professional
๑. การจัดมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรของอาเซียน
๒. หลักสูตรฝึกอบรมตามสมรรถนะ
๓. การจัดตั้งองค์กรฝึกอบรม องค์กรรับรองมาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยว
๔. การจัดตั้งคณะกรรมการวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ
๕. การขึ้นทะเบียนบุคากรที่ได้รับการรับรองทั้งระดับชาติและระดับอาเซียน
๖. การแจ้งตาแหน่งงานด้านการท่องเที่ยวที่ว่าง
กลไกหลักภายใต้ข้อตกลง MRA ของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน
การเตรียมการรองรับด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (Foreign Tourism
Professional) จาเป็นต้องมีการกาหนดคุณสมบัติในแต่ละตาแหน่งงานให้มีมาตรฐานเดียวกันและต้องมีหน่วยงาน
ในระดั บ ชาติ ที่ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น งานตาม MRA เพื่ อ ดูแ ล ก ากั บ ประเมิ น รับ รองและลงทะเบี ย นตลอดจนมี
หน่วยงานกากับระดับภูมิภาค ดังนั้น ในข้อตกลง MRA ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน จึงกาหนดโครงสร้าง
ภายในของประเทศสมาชิกที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวได้จัดตั้ง
และปฏิบัติงานได้ โดยข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกทุกประเทศได้มีการจัดตั้ งหน่วยงานโครงสร้าง
ภายในแต่ละประเทศในการรับรองสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยวภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากการ
ลงนามและการให้สัตยาบัน โดยกาหนดขอบเขตการปฏิบัติด้วย
๑. คณะกรรมการวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Tourism Professional Board : NTPB)
เป็ น คณะกรรมการระดับ ชาติที่ป ระเทศสมาชิกแต่ล ะประเทศในกลุ่ มอาเซียนจั ดตั้งขึ้น ประกอบด้ว ย
ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยว คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ดังนี้
๑) สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ MRA ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องใน
ประเทศ
๒) พัฒนา กากับ ติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชีพท่องเที่ยวตามที่กาหนดไว้ใน
สมรรถนะขั้ น พื้ น ฐานของบคุ ล ากรที่ ป ระกอบวิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย ว (ASEAN Common

Competency Standards for Tourism Professionals : ACCSTP) และหลั ก สู ต รการ
ท่องเที่ยวร่วมอาเซียน (Common ASEAN Tourism Curriculum : CATC)
๓) อานวยความสะดวกให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ประเมินหลักเกณฑ์
กระบวนการพิจารณา จัดทาคู่ มือ และประชาสั มพันธ์เกี่ยวกับข้อมูล MRA ของบุคลากร
ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
๔) รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงาของคณะกรรมการระดับชาติแก่องค์การท่องเที่ยว
แห่งอาเซียน (ASEAN National Tourism Organizations :ASEAN NTOs) ซึ่งเป็นองค์การ
ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ทาหน้าที่ดะแลรับผิดชอบภาค
ท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน
๕) สร้ างและพั ฒ นาเครื่ อ งมื อที่ จาเป็ น ต่ อการด าเนิ น การตามข้ อ ตกลง MRA ของบุ ค ลากร
วิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
๖) อานวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ใน
การพัฒนาภาคท่องเที่ยวโดยมีความมุ่งหวังในการปรับให้สอดคล้องกันและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับมาตรฐานและหลักสูตรของวิชาชีพท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค และ/หรือ ระหว่าง
ประเทศ
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจาก ASEAN NTOs ในอนาคต
๒. คณะกรรมการรับ รองคุณ วุฒิ วิช าชีพ ท่ องเที่ยว (The Tourism Professional Certificati๘on Board :
TPCB)
เป็นคณะกรรมการที่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศในกลุ่ มอาเซียนจะต้องจัดตั้งขึ้นประกอบด้วยผู้แทนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยว คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ดังนี้
๑) ทาหน้าที่วางหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินคุณสมบัติ และ/หรือ สมรรถนะของผู้ประกอบ
วิช าชี พ ท่ องเที่ ย วตามที่ กาหนไว้ในสมรรถนะขั้น พื้ น ฐานของบุ ค ลากรที่ ป ระกอบวิช าชี พ
ท่องเที่ยว (ACCSTP)
๒) ออกใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติ และ/หรือ สมรรถนะผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตาม ACCSTP
๓) พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล (Web-Based) การขึ้นทะเบียนผู้ได้รับใบรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพแห่งอาเซียนและฐานข้อมูลตาแหน่งว่างในสาขาบริการท่องเที่ยว (ASEAN Tourism
Professional Registration System : ATPRS)

๔) แจ้งคณะกรรมการวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ งชาติ (NTPB) โดยทันทีในกรณี ที่บุคลากรวิช าชีพ
ท่องเที่ยวต่างชาติขาดคุณสมบัติที่จะประกอบวิชาชีพบริการในประเทศนั้น ๆ อีกต่อไป หรือ
ละเมิดมาตรฐานด้วยจริยธรรมวิชาชีพและด้านเทคนิค
๓. คณะกรรมการติ ด ตามตรวจสอบวิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น (ASEAN Tourism Professional
Monitoring Committee : ATPMC)
เป็นคณะกรรมการระดับอาเซียนประกอบด้วยผู้แทนจาก ASEAN NTOs และ NTPBs คณะกรรมการชุดนี้
มีหน้าที่ ดังนี้
๑) สร้างเสริ มความรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ MRA ให้ แก่ผู้ ประกอบวิช าชีพ
ท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน
๒) ส่งเสริม พัฒ นา กากับ ติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวตามที่
ก าหนดไว้ ในสมรรถนะขั้ น พื้ น ฐานของบุ ค ลากรที่ ป ระกอบวิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย ว ASEAN
Common Competency Standards for Tourism Professionals ( ACCSTP) แ ล ะ
Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)
๓) แจ้ ง คณ ะกรรมการรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย ว (The Tourism Professional
Certification Board : TPCB) ของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยทันทีเมื่อได้ผลตอบลัพธ์จาก
คณะกรรมการวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติในกรณีที่บุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวต่างชาติไม่ได้
รับการยอมรับจากประเทศผู้รับอีกต่อไป
๔) อ านวยความสะดวกให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น
หลั ก เกณฑ์ ระบบ กระบวนการ คู่ มื อ และประชาสั ม พั น ธ์ เกี่ ย วกั บ ข้ อ ตกลง MRA ของ
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
๕) รายงานความคืบ หน้ าการดาเนินงานของ ATPMC ต่อองค์กรท่องเที่ยวแห่ งชาติ (ASEAN
NTOs)
๖) สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่จาเป็นต่อการดาเนินการตามข้อตกลง MRA ของบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก ASEAN NTOs ในอนาคต
คณะกรรมการติด ตามตรวจสอบวิช าชีพ ท่ อ งเที่ ย วอาเซี ยน (ASEAN Tourism Professional
Monitoring Committee : ATPMC) จะจัดตั้งได้เมื่อประเทศสมาชิกลงนามครบ ๑๐ ประเทศ
ทั้ ง นี้ ข้ อ ตกลง MRA นี้ จะมี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นได้ ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTPB) และคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่องเที่ยว (TPCB) และ
แจ้งแก่เลขาธิการอาเซียนภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศลงนามในข้อตกลงนี้ ใน

กรณีที่ประเทศสมาชิกใด ยังไม่สามารถจัดตั้งคณะกรรมการ NTPB และ TPCB ภายใน๑๘๐ วัน หลังจากวันลง
นามในข้อตกลง ให้ข้อตกลงนี้ มีผลบังคับเมื่อประเทศดังกล่าวแจ้งผลการจัดตั้งคณะกรรมการ TPCB และ NTPs
ภายในประเทศนั้นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแก่เลขาธิการอาเซียน
การจัดทาหลักสูตรการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
การจัดทาหลักสูตรการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน สาหรับ ๒ สาขา ได้แก่ สาขาที่พัก (Hotel Services) และ
สาขาการเดิน ทาง (Travel Services) จ านวน ๖ แผนก ๓๒ ตาแหน่งงานให้แล้วเสร็จ และสามารถนาไปใช้ได้
(ASEAN Common Tourism Curriculum)
การจั ดท าสมรรถนะขั้น พื้น ฐานของบุ คลากรที่ป ระกอบวิช าชีพท่ องเที่ ยวแห่ งอาเซียน ๒ สาขา ๖ แผนก ๓๒
ตาแหน่ง ได้แก่
๑. สาขาที่พัก (Hotel Services)
๑.๑ แผนกต้อนรับ (Front Office) มี ๕ ตาแหน่งงาน
๑.๑.๑ ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ (Front Office Manager)
๑.๑.๒ ผู้ควบคุมดูแลฝ่ายต้อนรับ (Front Office Supervisor)
๑.๑.๓ พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
๑.๑.๔ พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator)
๑.๑.๕ พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy)
๑.๒ แผนกแม่บ้าน(House Keeping) มี ๖ ตาแหน่งงาน
๑.๒.๑ ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper)
๑.๒.๒ ผู้จัดการฝ่ายซักรีด (Laundry Manager)
๑.๒.๓ ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก (Floor Supervisor)
๑.๒.๔ พนักงานซักรีด (Laundry Attendant)
๑.๒.๕ พนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant)
๑.๒.๖ พนักงานทาความสะอาด (Public Area Cleaner)๕
๑.๓ แผนกประกอบอาหาร (Food Production) มี ๗ ตาแหน่งงาน
๑.๓.๑ หัวหน้าพ่อครัว (Executive Chef)
๑.๓.๒ พ่อครัวแต่ละงาน (Demi Chef)
๑.๓.๓ ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร (Commis Chef)
๑.๓.๔ พ่อครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie)

๑.๓.๕ ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน (Commis Pastry)
๑.๓.๖ งานขนมปัง (Baker)
๑.๓.๗ งานเนื้อ (Butcher)
๑.๔ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) มี ๕ ตาแหน่งงาน
๑.๔.๑ ผู้ อานวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Director) ๑.๔.๒ ผู้จัดการอาหารและ
เครื่องดื่ม (F&B Outlet Manager)
๑.๔.๓ หัวหน้าพนักงานบริกร (Head Waiter)
๑.๔.๔ พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender)
๑.๔.๕ พนักงานบริกร (Waiter)
๒. สาขาการเดินทาง (Travel Services)
๒.๑ แผนกธุรกิจนาเที่ยว (Travel Agencies) มี ๔ ตาแหน่งงาน
๒.๑.๑ ผู้จัดการทั่วไป (General Manger)
๒.๑.๒ ผู้ช่วยผูจ้ ัดการทั่วไป (Assistant General Manager)
๒.๑.๓ หัวหน้าผู้แนะนาการเดินทาง (Senior General Manager)
๒.๑.๔ ผู้แนะนาการเดินทาง (Travel Consultant)
๒.๒ แผนกบริหารธุรกิจนาเที่ยว (Tour Operation) มี ๕ ตาแหน่งงาน
๒.๒.๑ ผู้จัดการธุรกิจ (Product Manager)
๒.๒.๒ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager)
๒.๒.๓ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Credit Manager)
๒.๒.๔ ผู้จัดการฝ่ายตั๋ว (Ticketing Manager)
๒.๒.๕ ผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยว (Tour Manager)
องค์ประกอบของ MRA
ตามข้ อ ตกลงร่ ว มว่า ด้ ว ยการยอมรั บ ร่ ว มคุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรวิ ช าชี พ ด้ านท่ อ งเที่ ย วจะประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบหลัก ได้แก่
๑. การประเมิน
๒. การกาหนดสมรรถนะตามลักษณะงาน
๓. การรับรอง
๔. การขึ้นทะเบียน
๕. การตรวจสอบ

การจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว
ประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องการดาเนินการตาม
พันธะข้อตกลงระหว่างประเทศและแผนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจสาขาท่องเที่ยว ตามกรอบความตกลงอาเซียน อัน
จะนาไปสู่การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ค.ศ. ๒๐๑๕) จะต้องมีการเตรียมความพร้อมสาหรับการเปิดเสรีบริการในสาขาท่องเที่ยว โดยเฉพาะในเรื่องการ
เตรียมบุคลากรและการจัดตั้งกลไก (Mechanism) โดยการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว เพื่อรองรับ
การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ทั้งในเรื่อง
การฝึกอบรมบุคลากร การจัดมาตรฐานสมรรถนะและหลักสูตรและการรับรองคุณสมบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการประสานงานความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวกับสมาชิกอาเซียน
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีด้า น
พัฒนาบุคลากรภาคการท่องเที่ยวตามกรอบประชาคมอาเซียนและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕-๒๕๕๙
๑. สนั บ สนุ น ให้ ภ าคธุร กิ จ รวมกลุ่ ม กัน เพื่ อ ร่ว มมื อ กัน ในการให้ บ ริก ารทางการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อสร้างความ
แข็งแกร่งในการรองรับการเปิดการค้าเสรีทางการท่องเที่ยวในอนาคต
๒. พั ฒ นาขีด ความสามารถในการแข่ งขั น ของภาคเอกชนในสาขาการท่ อ งเที่ ยว โดยเฉพาะการพั ฒ นา
มัคคุเทศก์ ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่
สาคัญรวมถึงศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในด้านอื่น ๆ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรองรับการเปิดเสรีภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
๓. พัฒนาและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีด้า น
พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา พ.ศ. ๒๕๕-๒๕๕๙
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร ระบบงาน และบุคลากรในกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๑. จั ด ตั้ ง “คณะกรรมการวิ ช าชี พ ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ ” (National Tourism Professional Board :
NTPB) ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนคณะกรรมการชุดนี้จะทาหน้าที่เสริมสร้างความรู้ ความ

เข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ MRA ให้ผู้เกี่ยวข้องในประเทศ และเป็นผู้พัฒนา กากับและติดตามผล
การยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพตามที่อาเซียนกาหนด
๒. จั ด ตั้ ง “คณะกรรมการรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ วิช าชี พ ท่ อ งเที่ ย ว” (Tourism Professional Certification
Board :TPCB) ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาหน้าที่วางหลักเกณฑ์
การประเมิน ขึ้นทะเบียน ออกใบรับรองคุณวุฒิ วุฒิบัตร และรับรองบุคลากรที่ ผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถทางานในประเทศอาเซียนได้และจะมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณสมบัติและ/
หรือสมรรถนะของบุ คลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอีก ๖ คณะ ใน ๖ แผนก ได้แก่ แผนก Front Office, แผนก
House Keeping, แผนก Food Production, แผนก Food & Beverage Service, แผนก Travel Agencies
และแผนก Tour Operation ประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทาหน้าที่กาหนด
ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการในการประเมินคุณสมบัติและสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว ออกวุฒิบัตรและ
รายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยว (TPCB) ทราบ
๓. จัดตั้งเครือข่าย Tourism Professionals Certification Network : TPCN ประกอบด้วย
๓.๑ ภาคกลาง (กรุงเทพฯ)
วิทยาลัยดุสิตธานี
๓.๒ ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยพะเยา
๓.๓ ภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
๓.๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๓.๕ ภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
๓.๖ ภาคตะวันตก
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
๔. จั ด ท าโครงการแนวทางการพั ฒ นาศั กยภาพก าลั งแรงงานไทยใน ๓๒ ตาแหน่ งงาน ในสาขาการ
ท่ อ งเที่ ย ว (Tourism Professionals) ภายใต้ ข้ อ ตกลงอาเซี ย นผ่ า นการบู ร ณ าการการจั ด การหลั ก สู ต ร
สถาบันการศึกษาระดับปฏิบัติการเชิงเครือข่าย โดยได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมสัมมนา ๖ ภาค เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน
๕. จัดทาแผนการฝึกอบรม (Studies Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร จานวน ๓๒
ตาแหน่ง
๖. จัดประชุม Work shop กับ William Angliss Institute ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้จ้างให้จัดทา Toolbox แผนกแม่บ้าน โดยได้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ๑) Trainer Guide
๒) Trainee Manual และ ๓) Assessor Manual ซึ่งได้มีการเยี่ยมสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้าน
การท่องเที่ยวและโรงแรม และประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ใน ๓๒ ตาแหน่งงาน รวมทั้งได้มีการ
ประชุมประเทศสมาชิกอาเซีย น ๑๐ ประเทศ เพื่อให้ ประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ เสนอผู้แทนที่มีคุณ สมบั ติ

จานวน ๖ คน ในแต่ละประเทศเข้ารับการอบรม ๒ หลักสูตร แผนกแม่บ้าน (House Keeping) ได้แก่ หลักสูตร
ผู้ส อน (Master of Trainer) และหลั กสู ตรผู้ป ระเมิน (Master of Assessor) ซึ่งจะมีผู้ แทนเข้าอบรมหลั กสูต ร
ดังกล่าว
๗. จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้แทนจากประเทศไทยเข้าฝึกอบรม ณ ประเทศอินโดนีเซีย หลักสูตร
ผู้สอน (Master of Trainer) ใช้เวลาอบรมประมาณ ๑๕ วัน และหลักสูตรผู้ประเมิน (Master of Assessor) ๑๐
วัน
๘. บู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ กระทรวงที่ เกี่ ย วข้ อ งในการจะท าบั น ทึ ก ความเข้ า ใจร่ ว มกั น หรื อ
Memorandum of Understanding : MOU กับกระทรวงแรงงานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อจัดทาและพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมอาเซียน หรือ MRA
โดยกระทรวงแรงงานจะเป็น ผู้รับผิดชอบในการจัดทาและพัฒ นาหลักสูตรระยะสั้นสาหรับฝึกอบรมเพื่อพัฒ นา
ทักษะและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยที่ ประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวให้ได้สมรรถนะตามมาตรฐาน
อาเซียน มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่เกิน ๓ เดือน และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบในการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ

