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บทที่ 8
ข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน
(Mutual Recognition Arrangements: MRAs)
ตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ซึง่ เป็ นผลมาจากการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้
กาหนดให้จดั ทาข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ด้านคุณสมบัติ
ในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนัก วิชาชีพหรือแรงงานเชีย่ วชาญ หรือผู้
มีความสามารถพิเศษของอาเซียน การเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าวเป็ นการเคลื่อนย้ายเฉพาะแรงงาน
ฝีมอื และจะต้องมีคุณสมบัตติ ามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ในข้อตกลง MRAs ของอาเซียน การเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีนัน้ จะเริม่ ต้นในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) ซึง่ ปจั จุบนั ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จดั ทา
ข้อตกลง MRAs ร่วมกันแล้วใน 7 สาขาคือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปตั ยกรรม การสารวจ แพทย์
ทันตแพทย์ และนักบัญชี ส่วนสาขาอื่นๆ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ข้อตกลง MRAs นี้ประเทศสมาชิก
ได้กาหนดเบื้องต้นทีจ่ ะเปิดเสรีในตลาดแรงงานทักษะหรือแรงงานฝีมอื นาร่อง ในกลุ่มบริการ 4 สาขา
ได้แก่ ท่องเทีย่ ว สุขภาพ การบิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้เป้าหมายการลดอุปสรรคการ
ประกอบวิชาชีพในภูมภิ าค ทัง้ นี้ บุคลากรในสายอาชีพดังกล่าว หากมีความสามารถและผ่านเกณฑ์
เงื่อนไขคุณสมบัตติ ามที่แต่ละประเทศกาหนดได้ ก็จะเข้าไปทางานในกลุ่มสมาชิกอาเซียนmทัง้ 10
ประเทศได้สะดวกมากยิง่ ขึน้
โดยในบทนี้จะเป็นการศึกษาทีม่ าและความสาคัญของข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติของ
นักวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ของวิชาชีพทัง้ 7 สาขา
(วิศวกรรม พยาบาล สถาปตั ยกรรม การสารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี) รวมทัง้ สาขาบริการ
และการท่อ งเที่ย ว ซึ่ง อยู่ใ นขัน้ ตอนการเตรียมการกาหนดคุ ณสมบัติของ 32 วิชาชีพ เพื่อ ให้มกี าร
เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากยิง่ ขึน้ ในหลักการ วัตถุประสงค์ กลไกในการดาเนินงาน และคุณสมบัตขิ องแต่
ละวิชาชีพ เพื่อเป็นข้อมูลพืน้ ฐานอันนาไปสู่การกาหนดแนวทางเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ต่อไป

8.1

ความเป็ นมา

MRAs (ASEAN Mutual Recognition Arrangement) คือ ข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติ
ของนักวิชาชีพอาเซียน ซึ่งเป็ นข้อตกลงเกี่ยวกับการแสวงหาจุดยอมรับร่วมกันเรื่องคุณสมบัตขิ องผู้
ทางานด้านบริการโดยเฉพาะในกลุ่มทีเ่ ป็ นนักวิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ของ MRA ได้แก่
1) การอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียน
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นเลิศ (Best practices) ในการสอนและ
ฝึ กอบรมบุคลากรวิชาชีพ โดยใช้สมรรถนะเป็ นหลัก (Competency-based) ทัง้ นี้เพื่อร่วมมือและ
เสริมสร้างความสามารถในหมู่สมาชิกอาเซียน และช่วยยกระดับมาตรฐานและการลดช่องว่างความ
แตกต่างของบุคลากร
สาหรับคุณสมบัตทิ ป่ี ระเทศสมาชิกเจรจาเพื่อหาจุดตกลงยอมรับร่วมกันคือ เรื่องการศึกษา และ
ประสบการณ์การทางาน ซึง่ ทัง้ หมดล้วนเป็นเงือ่ นไขในการได้รบั อนุญาตให้ทางานในประเทศหนึ่งๆ จาก
วัตถุประสงค์หลักของข้อตกลง MRAs นี้คอื การช่วยให้นักวิชาชีพอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายเข้าไป
ทางานในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกมากขึน้ สามารถยื่นคาขอใบอนุ ญาต โดยไม่เสียเวลาตรวจสอบ
คุณสมบัตซิ ้า ทัง้ นี้ผปู้ ระกอบวิชาชีพยังต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้องของประเทศ
ทีเ่ ข้าไปทางาน เช่น การสอบ การขึน้ ทะเบียน การขอใบอนุ ญาตทางาน เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น นาย ก
เป็ นวิศวกรไทย จบปริญญาตรีดา้ นวิศวกรรมศาสตร์ ทางานมาแล้ว 7 ปี และได้รบั ใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมในประเทศไทยแล้ว ตามข้อตกลง MRAs เกี่ยวกับอาชีพวิศวกร นาย ก สามารถทีจ่ ะไปขอขึน้
ทะเบียนเป็ นวิศวกรวิชาชีพของอาเซียนได้ เพื่อจะได้ไปสมัครกับสภาวิศวกรของประเทศอาเซียนอื่น
(เช่น อาจเป็ นสิงคโปร์) เพื่อเข้าทางานเป็ นวิศวกรต่างด้าว แต่ นาย ก ก็ยงั จาเป็ นต้องปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบภายในของประเทศนัน้ (เช่น หากสิงคโปร์กาหนดว่าต้องมีใบอนุ ญาตวิชาชีพวิศวกร นาย ก
ก็ตอ้ งสอบใบอนุญาตให้ได้ก่อน)
ดังนัน้ จะเห็นว่าข้อตกลง MRA จะช่วยอานวยความสะดวกให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพในประเทศ
สมาชิกอาเซียนสามารถมีโอกาสไปทางานในประเทศอื่นๆ ภายในกลุ่มอาเซียนทีไ่ ด้ผลตอบแทนมากกว่า
ได้ง่ายขึน้ เพราะข้อตกลง MRAs นัน้ ได้ช่วยลดขัน้ ตอนการตรวจสอบและรับรองวุฒกิ ารศึกษาหรือ
ความรูท้ างวิชาชีพนัน้ ๆ ให้แล้ว ส่วนประโยชน์ทจ่ี ะตกอยู่กบั ประชาชนธรรมดาทัวไป
่ คือโอกาสทีเ่ พิม่
มากขึน้ ในการได้รบั บริการจากนักวิชาชีพทีม่ คี วามสามารถจากชาติอาเซียนอื่นๆ ทีอ่ าจจะเข้ามาทางาน
ในประเทศเพิม่ มากขึน้ โดยไม่ต้องเสียค่าเดินทางไกลๆ เพื่อขอรับบริการ ส่วนนักวิชาชีพในประเทศนัน้
หากกลัวการถูกแย่งงานจากนักวิชาชีพอาเซียนอื่นๆ ก็จาเป็ นทีจ่ ะต้องกระตุ้นเพิม่ พูนศักยภาพตนเอง
ซึง่ ประโยชน์จากการยกระดับความสามารถนี้กจ็ ะตกอยูก่ บั ผูบ้ ริโภคอีกเช่นกัน
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ผูน้ าอาเซียนทัง้ 10 ประเทศได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ Bali Concord II ซึง่ ได้มกี าร
กาหนดให้จดั ทาข้อตกลงยอมรับร่วม (MRAs) ด้านคุณสมบัตใิ นสาขาวิชาชีพหลักภายในปี พ.ศ. 2551
เพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ /แรงงานเชี่ยวชาญ/ผู้มคี วามสามารถพิเศษของ
อาเซียนได้อย่างเสรี ปจั จุบนั ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้ลงนามในข้อตกลง MRAs ของ
วิชาชีพต่างๆ 7 วิชาชีพแล้วดังนี้
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1) ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพแพทย์ของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Medical Practitioners)
2) ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Dental Practitioners)
3) ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Nursing Services)
4) ข้อตกลงยอมรับร่ว มสาขาวิศวกรรมของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Engineering Services)
5) ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาสถาปตั ยกรรมของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Architectural Services)
6) ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสารวจของอาเซียน (ASEAN Framework
Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications)
7) กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีของอาเซียน (ASEAN Framework Mutual
Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services)

8.2

ข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติของนักวิ ชาชีพอาเซียน
(Mutual Recognition Arrangements: MRAs)

8.2.1 ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิ ชาชีพแพทย์ของอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners)
1) วัตถุประสงค์
วัต ถุ ป ระสงค์ข องข้อ ตกลงฯ คือ เพื่อ อ านวยความสะดวกแก่ ก ารเคลื่อ นย้ายแพทย์
ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูล ความชานาญเรื่องมาตรฐานและคุณสมบัติ เพื่อ
ส่งเสริมให้มกี ารสร้างแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดสาหรับการให้บริการวิชาชีพแพทย์ และเพื่อเปิดโอกาสให้มกี าร
พัฒนาและการฝึกฝนของแพทย์
2) หลักการ
หลักการ คือ เปิ ดให้แพทย์ท่มี คี ุณสมบัติตามที่กาหนดสามารถจดทะเบียนหรือ ขอรับ
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศกลุ่มอาเซียนได้ โดยต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบภายในของ
ประเทศนัน้ ๆ ด้วย ซึ่งแพทย์ต่างชาติท่ขี อรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอื่นต้องผ่านการ
ประเมินและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่ วยงานกากับดูแลในประเทศทีร่ บั ให้ทางาน (ของประเทศไทย คือ
แพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุข ) การดาเนินงานในเรื่องนี้ของอาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของ
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ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioners ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก
หน่วยงานกากับดูแลของประเทศสมาชิก
3) ประโยชน์ที่จะได้รบั
ประโยชน์ท่จี ะได้รบั จากการดาเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพแพทย์ของ
อาเซีย นจะช่ ว ยให้แ พทย์ท่ีมใี บอนุ ญ าตในประเทศเดิม และมีประสบการณ์ ส ามารถขอรับ ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิช าชีพ ในประเทศอาเซีย นอื่น ได้ส ะดวกขึ้น โดยลดขัน้ ตอนในการตรวจสอบ /รับ รองวุ ฒ ิ
การศึกษาหรือความรูท้ างวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม แพทย์ต่างชาติจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบภายในของ
ประเทศนัน้ ๆ ด้วย เช่น ในกรณีของไทย แพทย์ต่างชาติจะต้องปฏิบตั เิ หมือ นคนไทยคือต้องผ่านการสอบ
เพื่อให้ได้ใบอนุญาต
4) คุณสมบัติในการเป็ นแพทย์ต่างชาติ
แพทย์ต่ า งชาติส ามารถขอขึ้น ทะเบีย นหรือ ขอรับ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ แพทย์ใ น
ประเทศผูร้ บั เพื่อเข้าไปประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศนัน้ ได้ โดยต้องเป็ นไปตามกฎระเบียบภายใน
ของประเทศผูร้ บั ภายใต้เงือ่ นไขทีว่ ่า แพทย์ต่างชาติตอ้ ง
4.1) สาเร็จการศึก ษาวิชาชีพแพทย์ซ่งึ ได้รบั การยอมรับจากผู้มอี านาจกากับดูแลด้าน
วิชาชีพแพทย์ (PMRA) ของประเทศแหล่งกาเนิดและประเทศผูร้ บั
4.2) จดทะเบียน และ/หรือได้รบั ใบอนุ ญาตจากประเทศแหล่งกาเนิด ทีย่ งั มีผลในปจั จุบนั ;
4.3) มีป ระสบการณ์ ใ นภาคปฏิบตั ิว ิช าชีพแพทย์ไ ม่น้ อ ยกว่ า 5 ปี ต่ อ เนื่ อ งในประเทศ
แหล่งกาเนิด ก่อนทีจ่ ะสมัครขอขึน้ ทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต
4.4) ปฏิบตั สิ อดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศ
แหล่งกาเนิดในระดับทีน่ ่าพอใจ
4.5) ได้รบั ใบรับรองจากผู้มอี านาจกากับดูแลด้านวิชาชีพแพทย์ (PMRA) ของประเทศ
แหล่งกาเนิดว่าไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ ระดับท้องถิน่ และระหว่างประเทศ ในการประกอบวิชาชีพแพทย์
ทัง้ ในประเทศแหล่งกาเนิดและประเทศอื่นๆ เท่าที่ผมู้ อี านาจกากับดูแลด้านวิชาชีพ
แพทย์ (PMRA) รับทราบ
4.6) แจ้งให้ทราบว่า ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือมีคดีความทางกฎหมายที่ยงั ค้าง
อยูใ่ นประเทศแหล่งกาเนิดและประเทศอื่น
4.7) มีคุ ณ สมบัติด้า นอื่น ๆ ตามที่ห น่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลวิช าชีพ แพทย์ (PMRA) หรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องประเทศผูร้ บั เห็นสมควรในการกาหนดคุณสมบัตขิ องการขอขึน้
ทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์
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5) กลไกการดาเนิ นงาน
หน่ วยงานกากับดูแลวิชาชีพแพทย์ (PMRA) คือ หน่ วยงานทีไ่ ด้รบั อานาจจากรัฐบาลของ
แต่ละประเทศสมาชิก ให้มหี น้าทีก่ ากับดูแลการประกอบวิชาชีพแพทย์ ประเทศไทย คือ แพทยสภาและ
กระทรวงสาธารณสุข มีความรับผิดชอบ ดังนี้
5.1) ประเมินคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของแพทย์ต่างชาติ กาหนดเงื่อนไขหรือวิธกี าร
ประเมินสาหรับการขึน้ ทะเบียน
5.2) ขึ้นทะเบียน และ/หรือออกใบอนุ ญาตให้แพทย์ต่างชาติในการเข้ามาการประกอบ
วิชาชีพแพทย์ในประเทศผูร้ บั
5.3) ติด ตามตรวจสอบและประเมิน การประกอบวิช าชีพ ของแพทย์ต่ า งชาติท่ีไ ด้จ ด
ทะเบียน และ/หรือได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ เพื่อให้แน่ ใ จว่าแพทย์
ต่ างชาติปฏิบตั ิส อดคล้อ งกับหลักปฏิบตั ิด้านวิชาชีพและจรรยาบรรณแพทย์ของ
ประเทศผูร้ บั
5.4) มีว ิธ ีก ารหรือ มาตรการที่จาเป็ นส าหรับ การดาเนิ นการกับ แพทย์ต่ า งชาติท่ไี ด้จ ด
ทะเบียน และ/หรือได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ แต่ปฏิบตั ไิ ม่สอดคล้องกับ
หลักปฏิบตั ดิ า้ นวิชาชีพและจรรยาบรรณแพทย์ของประเทศผูร้ บั
กลไกการด าเนิ น งานมี คณะกรรมการประสานงานด้ า นวิ ช าชี พ แพทย์อ าเซี ย น
(AJCCM) ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่ วยงานกากับดูแลวิชาชีพแพทย์ (PMRA) ของประเทศสมาชิก
อาเซียนแต่ละประเทศไม่เกิน 2 คน มีหน้าที่
- อ านวยความสะดวกในการดาเนิ น การตามข้ อ ตกลงฯ โดยการส่ ง เสริม ความเข้า ใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน และการพัฒนากลยุทธ์สาหรับ
การดาเนินการตามข้อตกลงฯ
- ส่ ง เสริม ประเทศสมาชิก อาเซีย นในการก าหนดมาตรฐานส าหรับกลไกและขัน้ ตอน
กระบวนการต่างๆ ในการดาเนินการตามข้อตกลงฯ
- ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกันทางด้านกฎหมาย แนวปฏิบตั ิ และการพัฒนา
ต่างๆ สาหรับการประกอบวิชาชีพแพทย์ในภูมภิ าค โดยสอดคล้องกับมาตรฐานภูมภิ าค
และ/หรือสากลทีม่ อี ยู่
- พัฒนากระบวนการสาหรับการแลกเปลีย่ นข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเมือ่ มีความจาเป็น
- ทบทวนข้อตกลงยอมรับร่วมทุกๆ 5 ปี หรือเร็วกว่านัน้ หากมีความจาเป็ น
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8.2.2 ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิ ชาชีพทันตแพทย์ของอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioners)
1) วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของข้อตกลงฯ คือ เพื่ออานวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายทันตแพทย์
ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความชานาญเรื่องมาตรฐานและคุณสมบัติ
เพื่อส่งเสริมให้มกี ารสร้างแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดสาหรับการให้บริการวิชาชีพทันตแพทย์ และเพื่อเปิดโอกาส
ให้มกี ารพัฒนาและการฝึกฝนของทันตแพทย์
2) หลักการ
หลักการคือ เปิดให้ทนั ตแพทย์ทม่ี คี ุณสมบัตติ ามที่กาหนดสามารถจดทะเบียนหรือขอรับ
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศอาเซียนอื่นได้โดยต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบภายใน
ของประเทศนัน้ ๆ ด้วย ซึง่ ทันตแพทย์ต่างชาติทข่ี อรับ ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอื่นต้องผ่าน
การประเมินและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่ วยงานกากับดูแลในประเทศทีร่ บั ให้ทางาน (ของประเทศไทย
คือทันตแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข) การดาเนินงานในเรื่องนี้ของอาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแล
ของ ASEAN Joint Coordinating Committee on Dental Practitioners ซึง่ ประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก
หน่วยงานกากับดูแลของประเทศสมาชิก
3) ประโยชน์ที่จะได้รบั
ประโยชน์ ท่จี ะได้รบั จากการดาเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์
ของอาเซียน จะช่ ว ยให้ท ันตแพทย์ท่ีมใี บอนุ ญ าตในประเทศเดิม และมีป ระสบการณ์ ส ามารถขอรับ
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกขึน้ โดยลดขัน้ ตอนในการตรวจสอบ/รับรอง
วุฒกิ ารศึกษาหรือความรูท้ างวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม ทันตแพทย์ต่างชาติจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ภายในของประเทศนัน้ ๆ ด้วย เช่น ในกรณีของไทย ทันตแพทย์ต่างชาติจะต้องปฏิบตั เิ หมือนคนไทยคือ
ต้องผ่านการสอบเพื่อให้ได้ใบอนุญาต
4) คุณสมบัติในการเป็ นทันตแพทย์ต่างชาติ
ทัน ตแพทย์ ต่ า งชาติ ส ามารถขอขึ้น ทะเบีย นหรือ ขอรับ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ
ทันตแพทย์ในประเทศผูร้ บั เพื่อเข้าไปประกอบวิชาชีพ ทันตแพทย์ในประเทศนัน้ ได้ โดยต้องเป็ นไปตาม
กฎระเบียบภายในของประเทศผูร้ บั ภายใต้เงือ่ นไขทีว่ ่า ทันตแพทย์ต่างชาติตอ้ ง
4.1) สาเร็จการศึกษาวิชาชีพทันตแพทย์ซง่ึ ได้รบั การยอมรับจากผูม้ อี านาจกากับดูแลด้าน
วิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) ของประเทศแหล่งกาเนิดและประเทศผูร้ บั
4.2) จดทะเบียน และ/หรือได้รบั ใบอนุ ญาตจากประเทศแหล่งกาเนิด ทีย่ งั มีผลในปจั จุบนั

8-6

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการเตรียมการรองรับการเคลือ่ นย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(Preparation for Flow of Labor in the ASEAN Community)

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
(Final Report)

4.3) มีประสบการณ์ในภาคปฏิบตั วิ ชิ าชีพทันตแพทย์ไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องในประเทศ
แหล่งกาเนิด ก่อนทีจ่ ะสมัครขอขึน้ ทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต
4.4) ปฏิบตั สิ อดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง (CPD) ของประเทศ
แหล่งกาเนิดในระดับทีน่ ่าพอใจ
4.5) ได้รบั ใบรับรองจากผู้มอี านาจกากับดูแลด้านวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) ของ
ประเทศแหล่ ง ก าเนิ ด ว่ า ไม่ ม ีป ระวัติก ารกระท าผิด อย่ า งร้า ยแรงด้ า นเทคนิ ค
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ระดับท้องถิน่ และระหว่างประเทศ ในการประกอบ
วิชาชีพ ทันตแพทย์ทงั ้ ในประเทศแหล่ งกาเนิ ดและประเทศอื่น ๆ เท่าที่ผู้มอี านาจ
กากับดูแลด้านวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) รับทราบ
4.6) แจ้งให้ทราบว่า ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือมีคดีความทางกฎหมายที่ยงั ค้าง
อยูใ่ นประเทศแหล่งกาเนิดและประเทศอื่น
4.7) มีคุณสมบัตดิ ้านอื่นๆ ตามทีห่ น่ วยงานกากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) หรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องประเทศผูร้ บั เห็นสมควรในการกาหนดคุณสมบัตขิ องการขอขึน้
ทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์
5) กลไกการดาเนิ นงาน
หน่ วยงานกากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) คือ หน่ วยงานทีไ่ ด้รบั อานาจจากรัฐบาล
ของแต่ละประเทศสมาชิก ให้มหี น้าทีก่ ากับดูแลการประกอบวิชาชีพ ทันตแพทย์ ประเทศไทย คือ ทันต
แพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข มีความรับผิดชอบ ดังนี้
5.1) ประเมินคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของทันตแพทย์ต่างชาติ
5.2) กาหนดเงือ่ นไขหรือวิธกี ารประเมินสาหรับการขึน้ ทะเบียน
5.3) ขึน้ ทะเบียน และ/หรือออกใบอนุ ญาตให้ทนั ตแพทย์ต่างชาติในการเข้ามาประกอบ
วิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศผูร้ บั
5.4) ติดตามตรวจสอบและประเมินการประกอบวิชาชีพของทันตแพทย์ต่างชาติท่ไี ด้จด
ทะเบียน และ/หรือได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ เพื่อให้ เ กิดความ
แน่ ใ จว่ า ทัน ตแพทย์ต่ า งชาติป ฏิบ ัติ ส อดคล้ อ งกับ หลัก ปฏิบ ัติด้ า นวิช าชีพ และ
จรรยาบรรณทันตแพทย์ของประเทศผูร้ บั
5.5) มีวธิ กี ารหรือมาตรการทีจ่ าเป็ นสาหรับการดาเนินการกับทันตแพทย์ต่างชาติทไ่ี ด้จด
ทะเบีย น และ/หรือ ได้ ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ ทัน ตแพทย์ แต่ ป ฏิบ ัติไ ม่
สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ดิ า้ นวิชาชีพและจรรยาบรรณทันตแพทย์ของประเทศผูร้ บั
กลไกการดาเนินงานมี คณะกรรมการประสานงานด้ านวิ ชาชี พทันตแพทย์อาเซี ยน
(AJCCD) ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่วยงานกากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย์ (PDRA) ของประเทศสมาชิก
อาเซียนแต่ละประเทศไม่เกิน 2 คน มีหน้าที่
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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- อ านวยความสะดวกในการดาเนิ น การตามข้อ ตกลงฯ โดยการส่ ง เสริม ความเข้า ใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกอาเซียน และการพัฒนากลยุทธ์สาหรับ
การดาเนินการตามข้อตกลงฯ
- ส่ ง เสริม ประเทศสมาชิก อาเซีย นในการก าหนดมาตรฐานส าหรับกลไกและขัน้ ตอน
กระบวนการต่างๆ ในการดาเนินการตามข้อตกลงฯ
- ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างกันทางด้านกฎหมาย แนวปฏิบตั ิ และการพัฒนา
ต่างๆ สาหรับการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ในภูมภิ าค โดยสอดคล้องกับมาตรฐาน
ภูมภิ าคและ/หรือสากลทีม่ อี ยู่
- พัฒนากระบวนการสาหรับการแลกเปลีย่ นข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเมือ่ มีความจาเป็น
- ทบทวนข้อตกลงยอมรับร่วมทุกๆ 5 ปี หรือเร็วกว่านัน้ หากมีความจาเป็ น

8.2.3 ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิ ชาชีพการพยาบาลของอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services)
1) วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของข้อตกลงฯ คือ เพื่ออานวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายพยาบาลวิชาชีพ
ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูล ความชานาญเรื่องมาตรฐานและคุณสมบัติ เพื่อ
ส่งเสริมให้มกี ารสร้างแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดสาหรับการให้บริการวิชาชีพพยาบาล และเพื่อเปิดโอกาสให้ม ี
การพัฒนาและการฝึกฝนของพยาบาลวิชาชีพ
2) หลักการ
มีหลักการคือ เปิ ดให้พยาบาลที่มคี ุณสมบัตติ ามที่กาหนดสามารถจดทะเบียนหรือขอรับ
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลในประเทศอาเซียนอื่นได้โดยต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบภายใน
ของประเทศนัน้ ๆ ด้วย โดยพยาบาลต่างชาติทข่ี อรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอื่นต้องผ่าน
การประเมินและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่ วยงานกากับดูแลในประเทศทีร่ บั ให้ทางาน (ของประเทศไทย
คือ สภาการพยาบาล)
3) ประโยชน์ที่จะได้รบั
ประโยชน์ท่จี ะได้รบั จากการดาเนินการตามข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพการพยาบาล
ของอาเซีย น จะช่ ว ยให้พ ยาบาลที่ม ีใ บอนุ ญ าตในประเทศเดิม และมีป ระสบการณ์ ส ามารถขอรับ
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกขึน้ โดยลดขัน้ ตอนในการตรวจสอบ/รับรอง
วุฒกิ ารศึกษาหรือ ความรู้ทางวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม พยาบาลต่างชาติจะต้องปฏิบตั ิต ามกฎระเบียบ
ภายในของประเทศนัน้ ๆ ด้วย
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4) คุณสมบัติในการเป็ นพยาบาลต่างชาติ
พยาบาลวิชาชีพ ต่ างชาติส ามารถขอขึ้น ทะเบียนหรือ ขอรับ ใบอนุ ญ าตประกอบวิชาชีพ
พยาบาลในประเทศผู้รบั เพื่อเข้าไปประกอบวิชาชีพพยาบาลในประเทศนัน้ ได้ โดยต้องเป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับของประเทศผูร้ บั ภายใต้เงือ่ นไขทีว่ ่า พยาบาลวิชาชีพต่างชาติตอ้ ง
4.1) สาเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล
4.2) จดทะเบียน และ/หรือได้รบั ใบอนุ ญาตจากประเทศแหล่งกาเนิด ทีย่ งั มีผลในปจั จุบนั
4.3) มีประสบการณ์ในภาคปฏิบตั วิ ชิ าชีพพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง ก่อนทีจ่ ะสมัคร
ขอขึน้ ทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต
4.4) ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศ
แหล่งกาเนิดในระดับทีน่ ่าพอใจ
4.5) ได้รบั ใบรับรองจากผู้มอี านาจกากับดูแลด้านวิชาชีพพยาบาล (NRA) ของประเทศ
แหล่งกาเนิดว่าไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ ระดับท้องถิน่ และระหว่างประเทศ ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล
4.6) มีคุ ณ สมบัติด้านอื่น ๆ ตามที่กาหนด เช่น ต้อ งแสดงผลตรวจร่างกายหรือ ผ่ านการ
ทดสอบสมรรถภาพ หรือข้อกาหนดอื่นใดตามที่หน่ วยงานกากับดูแลวิชาชีพพยาบาล
หรือ หน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ งหรือ หน่ ว ยงานของรัฐในประเทศผู้รบั เห็นสมควรในการ
กาหนดคุณสมบัตขิ องการขอขึน้ ทะเบียน และ/หรือขอรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ
พยาบาล
5) กลไกการดาเนิ นงาน
หน่ วยงานกากับดูแลวิชาชีพพยาบาล (NRA) หมายถึงหน่ วยงานทีไ่ ด้รบั อานาจจากรัฐบาล
ของแต่ละประเทศสมาชิก ให้มหี น้าทีก่ ากับดูแลการประกอบวิชาชีพพยาบาล ประเทศไทย คือ สภาการ
พยาบาล มีความรับผิดชอบ ดังนี้
5.1) ประเมินคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพต่างชาติ
5.2) ขึน้ ทะเบียน และ/หรือออกใบอนุญาตให้พยาบาลวิชาชีพต่างชาติในการเข้ามาประกอบ
วิชาชีพพยาบาลในประเทศผูร้ บั
5.3) ติดตามตรวจสอบและประเมินการประกอบวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพต่างชาติท่ไี ด้
จดทะเบียน และ/หรือได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล
5.4) ตรวจสอบติดตาม เพื่อ ให้แ น่ ใ จว่ า พยาบาลต่ า งชาติจ ะรัก ษามาตรฐานการปฏิบ ัติ
วิชาชีพพยาบาลทีส่ อดคล้องกับหลักประพฤติปฏิบตั ดิ า้ นวิชาชีพของประเทศผูร้ บั
กลไกการด าเนิ นงานมี คณะกรรมการประสานงานด้ า นพยาบาลวิ ช าชี พ อาเซี ย น
ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่ วยงานกากับดูแลวิชาชีพพยาบาลและ/หรือหน่ วยงานของรัฐทีเ่ หมาะสมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทีเ่ ข้าร่วมข้อตกลงฯ ซึง่ คณะกรรมการนี้มกี ารประชุมกันเป็นประจา เพื่อ
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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- อานวยความสะดวกในดาเนินการตามข้อตกลงฯ
- สร้างความเข้าในร่วมกันทัง้ ด้านนโยบาย กระบวนการและการปฏิบตั ใิ นการพัฒนาและ
ส่งเสริมกลยุทธ์ในการดาเนินการตามข้อตกลงฯ
- ร่วมกันคิดค้นกระบวนการเพื่อนาไปสู่การสร้างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การยอมรับ
ร่วมกันสาหรับการดาเนินการตามข้อตกลงฯ
- ติดตามการเปลีย่ นแปลงเรือ่ งกฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธปี ฏิบตั ขิ องแต่ละประเทศผูร้ บั
- ติดตามตรวจสอบร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และแลกเปลีย่ นข้อมูล
- ทาหน้าที่ในการแก้ไขระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการดาเนินการตามข้อตกลงนี้ ซึ่งข้อ
พิพาทดังกล่าวถูกส่งมาจากหน่ วยงานกากับดูแลพยาบาลวิชาชีพจากประเทศสมาชิก
อาเซียนทีเ่ ข้าร่วม
- หารือประเด็นโครงการเสริมสร้างความสามารถ

8.2.4 ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาสถาปัตยกรรมของอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services)
1) วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของความตกลงฯ คือ เพื่ออานวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ
บริการสถาปตั ยกรรม และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อที่จะส่งเสริมการยอมรับแนวปฏิบตั ิท่ดี ที ่สี ุดด้าน
มาตรฐานและคุณสมบัติ เพื่อสร้างความร่วมมือของกลุ่มอาเซียนโดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความยุตธิ รรม
ทัง้ ในเรื่องของการใช้ทรัพยากร และผลประโยชน์โดยผ่านความร่วมมือด้านการวิจยั และเพื่อส่งเสริม
อานวยความสะดวก รวมทัง้ จัดตัง้ การยอมรับซึ่งกันและกันของสถาปนิก ตลอดจนจัดทามาตรฐานและ
ข้อตกลงร่วมกันในการเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศอาเซียน
2) หลักการ
มีหลักการคือ เปิดให้สถาปนิกทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดสามารถจดทะเบียนเป็ นสถาปนิก
อาเซียน (ASEAN Architect) ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกในการขอใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปตั ยกรรมในประเทศอาเซียนอื่นได้ โดยต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบภายในของประเทศนัน้ ๆ ซึง่ บาง
ประเทศรวมทัง้ ไทยกาหนดให้สถาปนิกอาเซียนต้องปฏิบตั ิงานร่วมกับสถาปนิกท้องถิ่น สถาปนิกที่
ต้องการจดทะเบียนดังกล่าวต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการกากับดูแล (Monitoring Committee)
ในแต่ละประเทศ ซึง่ ในส่วนของประเทศไทยจะดาเนินการโดยสภาสถาปนิก การดาเนินงานในเรื่องนี้ของ
อาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของสภาสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect Council) ซึง่ ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนจาก Monitoring Committee ของประเทศสมาชิก
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3) ประโยชน์ที่จะได้รบั
ประโยชน์ ท่ีจ ะได้ร ับ คือ สถาปนิ ก วิช าชีพ มีส ิท ธิข ออนุ ญ าตองค์ก รก ากับ ดู แ ลวิช าชีพ
สถาปนิ ก ในประเทศสมาชิก อาเซีย นเพื่อ ประกอบวิช าชีพ สถาป ตั ยกรรมในประเทศนั น้ ๆ ได้ ทัง้ นี้
สถาปนิก อาเซีย นที่ไ ด้ร บั อนุ ญ าต จะได้ข้นึ ทะเบีย นเป็ น สถาปนิ ก ต่ า งด้าวจดทะเบียน (Registered
Foreign Architect) ซึ่งจะสามารถประกอบวิชาชีพสถาปนิกในประเทศนัน้ ๆ ได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าต้อง
ปฏิบตั ิต ามกฎระเบียบภายในของประเทศนัน้ ๆ ด้วย ซึ่งบางประเทศ รวมทัง้ ไทยจะกาหนดให้ต้อ ง
ทางานร่วมกับสถาปนิกทีม่ ใี บอนุญาตของประเทศนัน้ ๆ
4) คุณสมบัติในการเป็ นสถาปนิ กวิ ชาชีพอาเซียน
สถาปนิกวิชาชีพผูซ้ ง่ึ มีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
4.1) สาเร็จระดับปริญญาทางสถาปตั ยกรรมที่ได้รบั การยอมรับโดยองค์กรด้านการรับรอง
สถาปตั ยกรรมวิชาชีพ ไม่ว่าจะในประเทศแหล่งกาเนิดหรือประเทศผูร้ บั หรือที่ได้รบั
การประเมิน และยอมรับ ว่ า เทีย บเท่ า กั บ ระดับ การศึ ก ษาดัง กล่ า ว การศึ ก ษา
สถาปตั ยกรรมต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษาในระบบภาคการศึกษาปกติ ซึง่
ผ่านการรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแล้วในประเทศแหล่งกาเนิด หรือการได้รบั
การยอมรับให้เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่ง
4.2) มีก ารขึ้ น ทะเบี ย นหรื อ มี ใ บอนุ ญ าตที่ ย ัง มี ผ ลในป จั จุ บ ั น เพื่ อ ประกอบวิ ช าชี พ
สถาปตั ยกรรมในประเทศแหล่งกาเนิด ซึง่ ออกให้โดยผูม้ อี านาจกากับดูแลด้านวิชาชีพ
(PRA) ของประเทศสมาชิกอาเซียน และสอดคล้องกับนโยบายของตนด้านการขึ้น
ทะเบีย น/การอนุ ญ าต/การรับ รองในการประกอบวิ ช าชี พ สถาป ตั ยกรรม หรือ
คณะกรรมการติดตาม ตามข้อ 4.2.2 และ รายการที่ 1.2 ของภาคผนวก 2 ของ
ข้อตกลงฯ
4.3) มีป ระสบการณ์ ใ นภาคปฏิบ ัติแ ละมีค วามหลากหลายมาไม่ต่ า กว่ า 10 ปี หลัง จบ
การศึกษา ทัง้ นี้ต้องทางานอย่างต่อเนื่องโดยตลอด 5 ปี ในขณะที่ถือใบอนุ ญาตและ
จะต้ อ งได้ ร ับ ผิด ชอบงานด้ า นสถาป ตั ยกรรมที่เ ด่ น ชัด ตามที่ร ะบุ ใ นภาคผนวก 4
ตัวอย่างที่ 3 แล้วอย่างน้อย 2 ปีดว้ ย
4.4) ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศ
แหล่งกาเนิดในระดับทีน่ ่าพอใจ
4.5) ได้รบั ใบรับรองจากผู้มอี านาจกากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศแหล่งกาเนิด
และไม่ ม ีป ระวัติก ารกระท าผิด อย่ า งร้า ยแรงด้า นเทคนิ ค มาตรฐานวิช าชีพ และ
จรรยาบรรณ ระดับท้องถิน่ และระหว่างประเทศ ในการประกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรม
4.6) ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงอื่นทีผ่ ่านการเห็นชอบร่วมกันของสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC)
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จะมีสทิ ธิขอสมัครต่อสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC) เพื่อได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นสถาปนิก
วิชาชีพอาเซียน (AA) ภายใต้ทะเบียนสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AAR)
สถาปนิกวิชาชีพ ผู้มคี ุณสมบัตขิ ้างต้นและปฏิบตั ิสอดคล้องตามแนวทางด้านหลักเกณฑ์
และระเบียบวิธปี ฏิบตั ติ ามภาคผนวก 2 และบรรลุถ้อยแถลงด้านการประเมินตามภาคผนวก 3 เมื่อได้รบั
และชาระค่าธรรมเนียมแล้ว ได้บรรจุภายใต้ทะเบียนสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AAR) และมีฐานะเป็ น
สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ทัง้ นี้ สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) จะประกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรม
ได้เฉพาะในขอบข่ายงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามความชานาญของสถาปนิกวิชาชีพผูน้ นั ้ ภายใต้ขอ้ ตกลงฯ นี้
เท่านัน้
5) กลไกการดาเนิ นงาน
หน่ วยงานกากับดูแลสถาปนิกวิชาชีพ (PRA) หมายถึงหน่ วยงานทีไ่ ด้รบั อานาจจากรัฐบาล
ของแต่ ล ะประเทศสมาชิก ให้ม ีห น้ า ที่ก ากับ ดู แ ลการประกอบวิช าชีพ สถาปนิ ก ประเทศไทย คือ
สภาสถาปนิก มีความรับผิดชอบ ดังนี้
5.1) พิจารณาคาขอและอนุ ญาตให้สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ประกอบวิชาชีพในฐานะ
เป็ นสถาปนิก วิชาชีพต่ างด้าวจดทะเบียน (RFA)โดยจะประกอบวิชาชีพอย่างอิสระ
หรือร่วมกับสถาปนิกวิชาชีพท้องถิน่ ในประเทศผูร้ บั จานวนมากกว่าหนึ่งหรือมากกว่า
โดยขึน้ อยูก่ บั กฎหมายภายในของประเทศผูร้ บั กาหนด
5.2) ติดตามตรวจสอบและประเมินการประกอบวิชาชีพของสถาปนิกวิชาชีพต่างด้าวจด
ทะเบียน (RFA) และทาให้มนใจว่
ั ่ าได้ปฏิบตั สิ อดคล้องกับข้อตกลงฯ
5.3) รายงานต่อองค์กรท้องถิ่นและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องความคืบหน้ าการ
ดาเนินการตามข้อตกลงฯ เมือ่ ต้องการ
5.4) รักษามาตรฐานระดับสูงของการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณด้านสถาปตั ยกรรม
5.5) แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างทันทีต่อเลขาธิการสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC) เมื่อ
สถาปนิกวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFA) ได้ละเมิดข้อตกลงฯ หรือเมื่อสถาปนิก
วิชาชีพ ผู้ซ่งึ เป็ นสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ไม่มคี ุ ณสมบัติเ ป็ นผู้ท่จี ะประกอบ
วิชาชีพ สถาปตั ยกรรมอย่างอิส ระในประเทศแหล่ งกาเนิด ไม่ปฏิบตั ิส อดคล้อ งตาม
นโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศแหล่งกาเนิดในระดับที่
น่ า พอใจ หรือ ได้ ก ระท าผิด อย่ า งร้ า ยแรงด้ า นเทคนิ ค มาตรฐานวิช าชีพ และ
จรรยาบรรณ ไม่ว่าจะในประเทศแหล่งกาเนิดหรือประเทศผู้รบั ที่ซ่งึ การกระทาผิดนัน้
ได้นาไปสู่การถอดถอนจากทะเบียนหรือระงับการประกอบวิชาชีพ
5.6) เตรียมการด้านกฎและระเบียบเพื่อให้สามารถปฏิบตั ติ ามข้อตกลงฯ ได้
5.7) แลกเปลี่ยนข้อ มูลด้านกฎหมาย ข้อ ปฏิบตั ิ และความคืบหน้ าต่ างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ประกอบวิช าชีพ สถาป ตั ยกรรมภายในภู ม ิภ าค โดยมีค วามมุ่ ง หวัง ในการปรับ ให้
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สอดคล้อ งกันและเป็ นไปในแนวทางเดีย วกับมาตรฐานในระดับภูม ิภาค และ/หรือ
ระหว่างประเทศ
กลไกการดาเนินงานมี คณะกรรมการติ ดตามตรวจสอบ (MC) ซึง่ มีหน้าที่
- ทาให้มนใจว่
ั ่ าผูป้ ระกอบวิชาชีพทุกคนทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนในฐานะสถาปนิกวิชาชีพ
อาเซียน (AAs) โดยเลขาธิการสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC) จะปฏิบตั ิสอดคล้องกับ
เงือ่ นไขทีร่ ะบุในข้อตกลงฯ และผูป้ ระกอบวิชาชีพเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้แสดงให้ทราบว่าได้
ดาเนินการสอดคล้องตามระเบียบวิธปี ฏิบตั แิ ละหลักเกณฑ์ตามทีแ่ สดงในภาคผนวก 2,
3 และ 4
- ทาให้มนใจว่
ั ่ าผูป้ ระกอบวิชาชีพทีส่ มัค รขอขึน้ ทะเบียนในฐานะสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน
(AA) จะต้องแสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบตั สิ อดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศแหล่งกาเนิดในระดับทีน่ ่าพอใจ
- ทาให้มนใจว่
ั ่ าผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รบั การขึ้นทะเบียนโดยเลขาธิการสภาสถาปนิก
อาเซีย น (AAC) เป็ น สถาปนิ ก วิช าชีพ อาเซีย น (AA) ยัง คงสมัค รขอต่ อ อายุก ารขึ้น
ทะเบียนอยู่เป็ นระยะ และในการนี้ แสดงหลักฐานว่าได้ปฏิบตั สิ อดคล้องตามนโยบาย
การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของประเทศแหล่งกาเนิดในระดับทีน่ ่าพอใจ
- ทาให้มนใจว่
ั ่ ามีการปฏิบตั แิ ละเกิดผลตามการเปลีย่ นแปลงทีต่ กลงภายใต้ขอ้ 6.3 ตามที่
กาหนดโดยสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC)
- ออกใบรับรองสถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนและจัดหา แนะนา
กรณีทส่ี ถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ต้องการถาม
- แจ้งสภาสถาปนิกอาเซียน (AAC) และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (MC) ของ
ประเทศแหล่งกาเนิดกรณีมผี ู้ทไ่ี ม่ใช่สถาปนิกวิชาชีพอาเซียน (AA) ประกอบวิชาชีพใน
ประเทศผูร้ บั

8.2.5 ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติด้านการสารวจของอาเซียน
(ASEAN Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying
Qualifications)
1) วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงฯ นี้ คือ เพื่อสร้างกรอบและกาหนดหลักการพื้นฐาน
สาหรับองค์กรที่มอี านาจหน้ าที่ ใช้ปฏิบตั ติ ามในการเจรจา MRA ระหว่างกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสอง
ฝ่ายหรือหลายฝ่าย เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการยอมรับร่วมและเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพทางด้านการ
สารวจ เนื่องจากเป็ นทีย่ อมรับว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีการเรียกชื่อและมีเงื่อนไขต่างกัน และเพื่อ
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แลกเปลี่ยนข้อ มูล ที่ส่ งเสริมความเชื่อ มัน่ และการยอมรับแนวปฏิบตั ิท่ดี ีท่สี ุ ด ทัง้ ด้านมาตรฐานและ
คุณสมบัตทิ างการสารวจ
2) หลักการ
มีหลักการ คือ กาหนดแนวทางเพื่อใช้เป็ นพืน้ ฐานในการเจรจา MRA ด้านการสารวจใน
อนาคตของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็ นการเจรจาสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย โดยวางหลักเกณฑ์พ้นื ฐานสาหรับ
การยอมรับ ซึ่งประกอบด้วยหลัก เกณฑ์เ รื่อ งการศึกษา การสอบ ประสบการณ์ กระบวนการให้การ
ยอมรับ ระบบข้อมูลเอกสาร ระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม มาตรฐานและแนวปฏิบตั สิ ากล ทัง้ นี้ MRA
ที่จะจัดทาขึน้ ในอนาคตจะต้องไม่ลดทอนสิทธิ อานาจ หน้าที่ ของสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศในการ
กากับดูแลและออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายภายใน แต่ต้องไม่สร้างอุปสรรคทีเ่ กินจาเป็ น โดยการออก
ใบอนุ ญาตและการขึ้นทะเบียนของนักสารวจอาเซียนจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบภายในของแต่ล ะ
ประเทศด้วย นอกจากนี้ กรอบข้อตกลงได้กาหนดกรอบการดาเนินการและขอบเขตความรับผิดชอบของ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบสาขาการสารวจในส่วนของประเทศไทย องค์กรทีม่ อี านาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบกากับ
ดูแลการประกอบการบริการด้านสารวจและขึน้ ทะเบียน/ออกใบอนุญาตนักสารวจ คือ สภาวิศวกร
3) ประโยชน์ที่จะได้รบั
ประโยชน์ คือ เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าไปทางานในวิชาชีพนี้ในอนาคต เมื่อ
สมาชิกอาเซียนใดมีความพร้อมก็สามารถเข้าร่วมเจรจายอมรับคุณสมบัตขิ องกันและกันได้โดยใช้กรอบ
ข้อตกลงนี้เป็นพืน้ ฐานในการเจรจา โดยในระหว่างนี้ประเทศอาเซียนทีย่ งั ไม่พร้อมก็สามารถศึกษากรอบ
ข้อตกลงนี้ และใช้เป็ นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของตนทัง้ ในแง่การส่งบุคลากรออกไปและการ
รับมือกับบุคลากรจากอาเซียนอาจจะเข้ามาทางานในไทย
4) หลักเกณฑ์ยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติวิชาชีพช่างสารวจ
การศึกษา : ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่า ผูข้ อรับการยอมรับต้องได้รบั การศึกษาตาม
เงื่อนไขที่มผี ลบังคับใช้อยู่ในประเทศต้นสังกัดที่อนุ ญาตการยอมรับเป็ นครัง้ แรก ณ เวลาที่ให้การ
ยอมรับนัน้ หนังสือ รับรองการศึก ษาอาจถู ก ประเมินโดยประเทศผู้ร บั และยอมรับว่าผ่ านเกณฑ์
เงือ่ นไขทางการศึกษาของประเทศผูร้ บั
การสอบ :
- ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักว่าอาจมีความจาเป็นทีจ่ ะต้องให้ผขู้ อผ่านการสอบอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างที่กาหนดขึ้นเพื่อ ให้มนใจว่
ั ่ าผู้ขอมีค วามรู้เ พียงพอตาม
กฎหมาย มาตรฐาน และหลัก ปฏิบ ัติท่ีส ัม พัน ธ์กับ ระดับ ท้อ งถิ่น และระดับ ชาติข อง
ประเทศผูร้ บั
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- ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่าผู้ขอซึ่งได้รบั การยอมรับโดยองค์กรที่มอี านาจหน้ าที่
ในประเทศต้นสังกัดของผูข้ อ อาจไม่ต้องถูกให้เข้าสอบในการสอบรับรองคุณวุฒทิ งั ้ หมด
(ถ้ามี) ในการที่จะได้รบั การยอมรับในประเทศผู้ร ับหากเห็นว่าเงื่อนไขทางการศึกษา
และวิชาชีพเป็นไปตามทีป่ ระเทศผูร้ บั กาหนด
ประสบการณ์ :
- ประเทศสมาชิก อาเซีย นตกลงว่ า ระยะเวลาขัน้ ต่ า ของประสบการณ์ ด้ า นส า รวจ
ภายหลังสาเร็จการศึกษา เป็ นเงื่อนไขหนึ่งของการยอมรับ ปริมาณและลักษณะงานที่ม ี
ประสบการณ์ทต่ี อ้ งผ่านจะต้องเทียบได้กบั เงื่อนไขประสบการณ์ ของประเทศผูร้ บั ทีจ่ ะให้
การยอมรับ
- ถ้าปริมาณหรือลักษณะงานทีผ่ ขู้ อมีประสบการณ์ ในประเทศต้นสังกัดไม่ได้ตามเงื่อนไข
ของประเทศผู้รบั ผู้ขออาจได้รบั ความยินยอมให้หาประสบการณ์ให้ครบสมบูรณ์ตาม
กาหนดในประเทศผูร้ บั ก่อนทีจ่ ะได้รบั สิทธิ ์การยอมรับในประเทศผูร้ บั
5) กลไกการดาเนิ นงาน
องค์กรที่มอี านาจหน้ าที่รบั ผิดชอบกากับดูแลการประกอบการบริการด้านสารวจ และขึ้น
ทะเบียน/ออกใบอนุญาตนักสารวจ ประเทศไทยคือ สภาวิศวกร มีหน้าทีด่ งั นี้
5.1) เจรจาหาข้อตกลงและจัดทา MRA ที่จะต้องดาเนินการตามมา ในระดับทวิภาคี หรือ
พหุภาคี กับองค์กรที่มอี านาจหน้ าที่ รับผิดชอบกากับดูแลการประกอบการบริการ
ด้านสารวจ ของแต่ละประเทศ
5.2) ควบคุ มและก ากับ ดูแ ลการปฏิบตั ิข องนักวิช าชีพ สารวจที่ได้รบั การยอมรับภายใต้
MRA ใดๆ
5.3) ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องและการพัฒนาวิชาชีพ
5.4) ดารงรักษาไว้ซง่ึ การปฏิบตั ทิ ด่ี ซี ง่ึ รวมถึงมาตรฐานทีส่ ูงของการประพฤติปฏิบตั ใิ นด้าน
วิชาชีพและจรรยาบรรณด้านการสารวจ
5.5) แลกเปลีย่ นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย การปฏิบตั ิ และการพัฒนาในการประกอบวิชาชีพ
สารวจ ภายในขอบเขตอานาจของตน
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8.2.6 ข้อตกลงยอมรับร่วมวิ ชาชีพบัญชีของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement Framework on Accountancy Services)
1) วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของกรอบความตกลงฯ นี้ คือ เพื่ออานวยความสะดวกในการเจรจาจัดทา
ข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการให้โครงสร้างเพื่อนาไปสู่การ
สรุปข้อตกลงนัน้ และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส่งเสริม และคานึงถึ งการพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ที ่สี ุด ทัง้
ด้านมาตรฐานและคุณสมบัตขิ องวิชาชีพบัญชี
2) หลักการ
มีหลักการ คือ กาหนดแนวทางเพื่อใช้เป็ นพืน้ ฐานในการเจรจา MRA ด้านบัญชีในอนาคต
ของอาเซียน ไม่ว่ าจะเป็ นการเจรจาสองฝ่ายหรือ หลายฝ่าย โดยวางหลัก เกณฑ์พ้นื ฐานส าหรับการ
ยอมรับ ซึง่ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์เรื่องการศึกษา การสอบ ประสบการณ์ กระบวนการให้การยอมรับ
ระบบข้อมูลเอกสาร ระเบียบวินัยและหลักจริยธรรม มาตรฐานและแนวปฏิบตั สิ ากล ทัง้ นี้ MRA ที่จะ
จัดทาขึน้ ในอนาคตจะต้องไม่ลดทอนสิทธิ อานาจ หน้าทีข่ องสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศในการกากับ
ดูแ ลและออกกฎ ระเบียบ หรือ กฎหมายภายใน แต่ ต้อ งไม่ส ร้างอุ ปสรรคที่เ กินจาเป็ น โดยการออก
ใบอนุ ญาตและการขึน้ ทะเบียนของวิชาชีพบัญชีอาเซียนจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบภายในของแต่ละ
ประเทศด้วย นอกจากนี้ กรอบข้อตกลงได้กาหนดกรอบการดาเนินการและขอบเขตความรับผิดชอบของ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบสาขาบัญชี
3) ประโยชน์ที่จะได้รบั
ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั คือ เพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าไปทางานในวิชาชีพนี้ในอนาคต
เมื่อสมาชิกอาเซียนใดมีความพร้อมก็สามารถเข้าร่วมเจรจายอมรับคุณสมบัตขิ องกันและกันได้โดยใช้
กรอบข้อตกลงนี้เป็นพืน้ ฐานในการเจรจา โดยในระหว่างนี้ประเทศอาเซียนทีย่ งั ไม่พร้อมก็สามารถศึกษา
กรอบข้อตกลงนี้ และใช้เป็ นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของตนทัง้ ในแง่การส่งบุคลากรออกไป
และการรับมือกับบุคลากรจากอาเซียนที่จะเข้ามาทางานในไทย สาหรับการประกอบวิชาชีพบัญชีของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ก ฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกนัน้ ๆ (ของประเทศไทย คือ
สภาวิชาชีพบัญชี)
4) คุณสมบัติในการเป็ นนักบัญชีต่างชาติ
การศึกษา : ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงว่า นักบัญชีอาชีพ (PPA) ของประเทศสมาชิกซึง่
ขอให้มกี ารยอมรับในอีกประเทศสมาชิก ต้องได้รบั การศึกษาตามเงื่อนไขทีม่ ผี ลบังคับใช้อยู่ในประเทศ
แหล่งกาเนิด ซึ่งหนังสือรับรองการศึกษาของบุคคลนัน้ อาจถูกประเมินและยอมรับโดยคณะกรรมการ
8-16

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการเตรียมการรองรับการเคลือ่ นย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
(Preparation for Flow of Labor in the ASEAN Community)

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
(Final Report)

กากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (NAB) และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี (PRA) ของประเทศผูร้ บั ว่าผ่าน
เกณฑ์เงือ่ นไขทางการศึกษาในประเทศผูร้ บั
ใบอนุ ญ าต ในกรณี ท่ีห น่ ว ยงานของรัฐ หรือ หน่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลอื่ น นอกเหนื อ จาก
คณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (NAB) และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี (PRA) กาหนดให้
ต้องมีใบอนุ ญาตอื่นๆ ในการประกอบวิชาชีพ ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กฎระเบียบภายใน จะต้อง
พยายามอย่างเต็มความสามารถในการอานวยความสะดวกให้นกั บัญชีอาชีพ (PPA) ของประเทศสมาชิก
อื่น ได้รบั การอนุมตั ทิ จ่ี าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพบัญชี
การแสดงให้ เห็นว่ามีความสามารถ : ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับถึงความจาเป็ นที่
จะต้องมีการกาหนดให้นักบัญชีอาชีพ (PPA) ซึ่งขอให้มกี ารยอมรับในประเทศนัน้ แสดงให้เห็นว่ามี
ความสามารถในการประกอบวิช าชีพ เพื่อ สร้า งความมันใจว่
่ า นัก บัญ ชีอ าชีพ (PPA) มีค วามรู้
ความสามารถครบถ้วนตามกฎระเบียบภายในของประเทศผูร้ บั
ประสบการณ์ : นักบัญชีอาชีพ (PPA) ที่ต้องการให้มกี ารยอมรับจะต้องมีประสบการณ์
ครบถ้วนตามความต้องการทีร่ ะบุไว้โดยประเทศผูร้ บั
มาตรฐานและแนวทางของสภาวิ ชาชี พบัญชี นานาชาติ (IFAC) : ประเทศสมาชิก
อาเซียนควรที่จะนาเอามาตรฐานและแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชีนานาชาติ (IFAC) มาใช้ในการ
กาหนดความสามารถด้านวิชาชีพและคุณสมบัตติ ่างๆ สาหรับการประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ภายใต้กฎระเบียบภายในของประเทศสมาชิกนัน้ ๆ
5) กลไกการดาเนิ นงาน
ข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีใดๆ ระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนจะต้องไม่กระทบต่อ สิทธิ อานาจ และหน้าทีข่ องแต่ละประเทศสมาชิก และคณะกรรมการกากับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (NAB) และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี (PRA) หรือหน่ วยงานกากับดูแลอื่น
ของประเทศนัน้ ๆ ในการกาหนดหรือกากับดูแลกฎระเบียบภายในทีส่ าคัญ
คณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (NAB) และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี
(PRA) ของประเทศสมาชิก (ประเทศไทย คือ สภาวิชาชีพบัญชี) มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดังนี้
5.1) ให้การยอมรับนักบัญชีอาชีพ (PPA) ทีส่ มัครเพื่อประกอบวิชาชีพโดยอิสระหรือร่วมกับ
นักบัญชีอาชีพ (PPA) ของประเทศผู้รบั ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามกฎระเบียบภายในของ
ประเทศ
5.2) ติดตามตรวจสอบการประกอบวิชาชีพของนักบัญชีอาชีพ (PPA) ทีไ่ ด้รบั การยอมรับให้
ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศผูร้ บั
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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5.3) กาหนด และ/หรือคงไว้ ซึ่งมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพบัญชีและจรรยาบรรณใน
การประกอบวิชาชีพ
5.4) แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบภายใน แนวปฏิบตั ิ และการพัฒนาต่างๆ
ด้า นบริก ารบัญ ชีร ะหว่ า งประเทศประเทศสมาชิก อาเซีย น โดยให้ส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานภูมภิ าค และ/หรือสากลทีม่ อี ยู่

8.2.7 ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิ ศวกรรมของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Engineering Services)
1) วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ คือ เพื่ออานวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพบริการวิศวกรรม
และเพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลเพื่อทีจ่ ะส่งเสริมการยอมรับแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดด้านมาตรฐานและคุณสมบัติ
2) หลักการ
มีหลักการ คือ เปิ ดให้วศิ วกรทีม่ คี ุณสมบัตติ ามที่กาหนดสามารถจดทะเบียนเป็ นวิศวกร
วิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) ซึง่ จะช่วยอานวยความสะดวกในการขอ
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศอาเซียนอื่นได้ โดยต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบภายใน
ของประเทศนัน้ ๆ ซึ่งบางประเทศรวมทัง้ ไทยกาหนดให้วศิ วกรอาเซียนต้องปฏิบตั งิ านร่วมกับวิศวกร
ท้องถิน่ โดยวิศวกรที่ต้องการจดทะเบียนดังกล่าวต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการกากับดูแล
(Monitoring Committee) ในแต่ละประเทศ ซึ่งในส่วนของประเทศไทยจะดาเนินการโดยสภาวิศวกร
สาหรับการดาเนินงานในเรื่องนี้ของอาเซียนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการประสานงานด้าน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee) ซึง่
ประกอบด้วยผูแ้ ทนจาก Monitoring Committee ของประเทศสมาชิก
3) ประโยชน์ที่จะได้รบั
ประโยชน์ คือ วิศวกรวิชาชีพมีสทิ ธิขออนุ ญาตองค์กรกากับดูแลวิชาชีพวิศวกรในประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศนัน้ ๆ ได้ ทัง้ นี้ วิศวกรอาเซียนทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต
จะได้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Engineer)
ซึง่ จะสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรในประเทศนัน้ ๆ ได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ภายในของประเทศนัน้ ๆ ด้วย ซึ่งบางประเทศรวมทัง้ ไทยจะกาหนดให้ต้องทางานร่วมกับวิศวกรที่ม ี
ใบอนุญาตของประเทศนัน้ ๆ
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4) คุณสมบัติในการเป็ นวิ ศวกรต่างชาติ
วิศวกรวิชาชีพผูซ้ ง่ึ มีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
4.1) ส าเร็จ ระดับ ปริญ ญาทางวิศ วกรรมที่ไ ด้ร ับ การยอมรับ โดยองค์ก รด้า นการรับ รอง
วิศวกรรมวิชาชีพไม่ว่าจะในประเทศแหล่งกาเนิดหรือประเทศผู้รบั หรือที่ได้รบั การ
ประเมินและยอมรับว่าเทียบเท่ากับระดับการศึกษาดังกล่าว
4.2) มีการขึน้ ทะเบียนหรือมีใบอนุ ญาตทีย่ งั มีผลในปจั จุบนั เพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ในประเทศแหล่งกาเนิด ซึ่งออกให้โดยผู้มอี านาจกากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และสอดคล้องกับนโยบายของตนด้านการขึ้นทะเบียน/การ
อนุญาต/การรับรองในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
4.3) มีป ระสบการณ์ ใ นภาคปฏิบ ัติแ ละมีค วามหลากหลายมาไม่ ต่ า กว่ า 7 ปี หลัง จบ
การศึกษา ทัง้ นี้ จะต้องได้รบั ผิดชอบงานด้านวิศวกรรมทีเ่ ด่นชัดอย่างน้อย 2 ปี
4.4) ปฏิบตั ิสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศ
แหล่งกาเนิดในระดับทีน่ ่าพอใจ
4.5) ได้รบั ใบรับรองจากผู้มอี านาจกากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศแหล่งกาเนิด
และไม่ ม ีป ระวัติก ารกระท าผิด อย่ า งร้า ยแรงด้า นเทคนิ ค มาตรฐานวิช าชีพ และ
จรรยาบรรณ ระดับท้องถิน่ และระหว่างประเทศ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
จะมีสทิ ธิขอสมัครต่อคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC)
เพื่อได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ภายใต้ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(ACPER)
5) กลไกการดาเนิ นงาน
ผูม้ อี านาจกากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ประเทศไทย คือ สภาวิศวกร มีความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
5.1) พิจารณาคาขอและอนุ ญาตให้วศิ วกรวิชาชีพอาเซียน (ACPEs) ประกอบวิชาชีพใน
ฐานะเป็ นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPEs) โดยจะต้องไม่เป็ นการประกอบ
วิชาชีพเพียงลาพัง แต่จะต้องประกอบวิชาชีพร่วมกับวิศวกรวิชาชีพท้องถิน่ ที่ได้รบั
มอบหมายของประเทศผู้ร บั ภายใต้บ ัง คับ ของกฎหมายและระเบีย บภายในและที่
สามารถนามาใช้บงั คับได้ และไม่เป็ นการยื่นแบบทางวิศวกรรมต่อผู้มอี านาจตาม
กฎหมายของประเทศผูร้ บั ตามทีก่ าหนดโดยข้อตกลงฯ นี้
5.2) ติด ตามตรวจสอบและประเมิน การประกอบวิช าชีพ ของวิศ วกรวิช าชีพ ต่ า งด้ า ว
จดทะเบียน (RFPEs) และทาให้มนใจว่
ั ่ าได้ปฏิบตั สิ อดคล้องกับข้อตกลงฯ
5.3) รายงานต่อองค์กรท้องถิ่น และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องความคืบหน้ าการ
ดาเนินการตามข้อตกลงฯ
5.4) รักษามาตรฐานระดับสูงของการประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณด้านวิศวกรรม
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5.5) แจ้งเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรอย่างทันทีต่ อ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานด้าน
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) เมื่อวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE)
ได้ละเมิดข้อตกลงฯ หรือเมื่อวิศวกรวิชาชีพผู้ซ่งึ เป็ นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)
ไม่มคี ุณสมบัตเิ ป็ นผู้ทจ่ี ะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอย่างอิสระในประเทศแหล่งกาเนิด
ไม่ปฏิบตั สิ อดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ของประเทศ
แหล่งกาเนิดในระดับทีน่ ่ าพอใจ หรือได้กระทาผิดอย่างร้ายแรงด้านเทคนิค มาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณ ไม่ว่าจะในประเทศแหล่งกาเนิดหรือประเทศผู้รบั ที่ซ่งึ การ
กระทาผิดนัน้ ได้นาไปสู่การถอดถอนจากทะเบียนหรือระงับการประกอบวิชาชีพ
5.6) เตรียมการด้านกฎและระเบียบเพื่อให้สามารถปฏิบตั ติ ามข้อตกลงฯ ได้
5.7) แลกเปลี่ยนข้อ มูลด้านกฎหมาย ข้อ ปฏิบตั ิ และความคืบหน้ าต่ างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมภายในภูมภิ าค โดยมีความมุ่งหวังในการปรับให้สอดคล้อง
กันและเป็นไปในแนวทางเดียวกับมาตรฐานในระดับภูมภิ าค และ/หรือระหว่างประเทศ

8.2.8 ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัติของบุคลากรวิ ชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals)
นอกจากข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตนิ ักวิชาชีพ (MRA) ทัง้ 7 ฉบับทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียน
ทุกประเทศลงนามไปแล้วนัน้ ยังมีขอ้ ตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตนิ ักวิชาชีพอีกฉบับหนึ่งคือข้อตกลง
ยอมรับร่วมในคุณสมบัตขิ องบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Tourism Professionals) ซึง่ สมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ (ยกเว้นประเทศไทย) ได้ลง
นามในข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว ทีก่ รุงฮานอย เวียดนาม เมือ่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2552
วัตถุประสงค์และสาระสาคัญ ของข้อตกลง MRA บุคลากรวิ ชาชี พท่ องเที่ ยวแห่ งอาเซี ยน
มีวตั ถุประสงค์เช่นเดียวกับ MRA วิชาชีพอื่นๆ คือ อานวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากร
วิชาชีพในสาขาการท่องเทีย่ วในภูมภิ าคอาเซียน (Foreign Tourism Professional) และการช่วยให้
การศึกษา/ฝึ กอบรมบุคลากรวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนสอดคล้องกัน รวมถึงมีมาตรฐานเป็ นที่
ยอมรับกันในกลุ่มประเทศสมาชิกได้ ทัง้ นี้ ผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัตแิ ละได้รบั ใบรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพดังกล่าวมีสทิ ธิในการเดินทางไปทางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่ยงั ต้องปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องของประเทศทีเ่ ข้าไปทางาน
สาหรับสาระสาคัญของข้อตกลง MRA ของบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน กาหนดให้
ประเทศสมาชิกพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรในตาแหน่ งต่างๆ โดยใช้คุณสมบัติ การศึกษา การ
ฝึกอบรมและ/หรือประสบการณ์ในการทางาน เป็ นเกณฑ์พ้นื ฐานในการรับรองมาตรฐานของบุคลากร
วิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน
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กลไกหลักภายใต้ ข้อตกลง MRA ของบุคลากรวิ ชาชี พท่ องเที่ ยวแห่ งอาเซี ยน การ
เตรียมการรองรับด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน (Foreign Tourism
Professional) จาเป็ นต้องมีการกาหนดคุณสมบัตใิ นแต่ละตาแหน่ งงานให้มมี าตรฐานเดียวกัน และต้อง
มีหน่ วยงานในระดับชาติทร่ี บั ผิดชอบดาเนิน งานตามข้อตกลง MRA เพื่อดูแล กากับ ประเมิน รับรอง
และลงทะเบียน ตลอดจนมีหน่ วยกากับระดับภูมภิ าค ดังนัน้ ในข้อตกลง MRA ของบุคลากรวิชาชีพ
ท่อ งเที่ยวแห่ งอาเซียนจึงก าหนดโครงสร้างภายในของประเทศสมาชิกที่ทาหน้ าที่รบั ผิดชอบในการ
รับรองสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพท่องเทีย่ วได้จดั ตัง้ และปฏิบตั งิ านได้ โครงสร้างดังกล่าวได้แก่
ก. คณะกรรมการบุคลากรวิ ชาชี พท่ องเที ย่ วแห่ งชาติ (National Tourism Professional
Board: NTPB)
เป็ นคณะกรรมการระดับชาติท่ปี ระเทศสมาชิกแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนจัดตัง้ ขึ้น โดย
ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยว โดย
คณะกรรมการชุดนี้มหี น้าทีด่ งั นี้
 สร้างเสริมความรูค้ วามเข้าใจและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ ข้อตกลง MRA ให้แก่
ผูเ้ กีย่ วข้องในประเทศ
 พัฒนา กากับ ติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วตามทีก่ าหนดไว้
ในสมรรถนะขัน้ พื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว ASEAN Common
Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP) และ Common ASEAN
Tourism Curriculum (CATC)
 อานวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์กระบวนการ
พิจารณา จัดทาคู่มอื และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อตกลง MRA ของบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน
 รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการระดับชาติแก่องค์การท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
(ASEAN National Tourism Organizations: ASEAN NTOs) ซึ่งเป็ นองค์กรที่
ประกอบด้วยตัวแทนจากรัฐบาลประเทศต่างๆ ในอาเซียน ทาหน้าทีด่ ูแลรับผิดชอบภาค
ท่องเทีย่ วของประเทศสมาชิกอาเซียน
 สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่จาเป็ นต่อการดาเนินการตามข้อตกลง MRA ของบุคลากร
วิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน
 อานวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูลการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ (Best practices) ใน
การพัฒนาภาคท่อ งเที่ยว โดยมีค วามมุ่งหวังในการปรับให้ส อดคล้อ งกันและเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกับมาตรฐานและหลักสูตรของวิชาชีพท่องเที่ยวในระดับภูมภิ าค และ/หรือ
ระหว่างประเทศ
 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก ASEAN NTOs ในอนาคต
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ข. คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานวิ ชาชี พท่ องเที ย่ ว (The Tourism Professional
Certification Board: TPCB)
เป็ นคณะอนุ กรรมการที่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนจะต้องจัดตัง้ ขึน้ เพื่อทา
หน้าทีด่ งั นี้
 ทาหน้ า ที่ป ระเมินคุ ณ สมบัติแ ละ/หรือ สมรรถนะของผู้ประกอบวิช าชีพ ท่ อ งเที่ย วตามที่
กาหนดไว้ใน ACCSTP
 ออกใบรับรองให้แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละ/หรือสมรรถนะผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตาม ACCSTP
 พัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล (Web-based) การขึน้ ทะเบียนผูไ้ ด้รบั ใบรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพแห่งอาเซียนและฐานข้อมูลตาแหน่งว่างในสาขาบริการท่องเทีย่ ว (ASEAN Tourism
Professional Registration System: ATPRS)
 ทาหน้าทีแ่ จ้งต่อคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งชาติ (NTPB) เกี่ยวกับข้อมูล
ทะเบียนการยกเลิกใบรับรองแก่บุคลากรทีเ่ คยมีคุณสมบัตผิ ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ท่องเที่ยว แต่ละเมิดระเบียบปฏิบตั เิ ชิงเทคนิคในวิชาชีพหรือจรรยาบรรณมาตรฐานของ
วิชาชีพ
ค. คณะกรรมการกากับดูแลบุคลากรวิ ชาชี พท่ องเที ย่ วแห่ งอาเซี ยน (ASEAN Tourism
Professional Monitoring Committee: ATPMC)
เป็ นคณะกรรมการระดับอาเซียนทีป่ ระกอบด้วยผูแ้ ทนจาก ASEAN NTOs และ NTPBs โดย
คณะกรรมการชุดนี้มที าหน้าทีด่ งั นี้
 สร้างเสริมความรูค้ วามเข้าใจและเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ MRA ให้แก่ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพท่องเทีย่ วในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
 ส่งเสริม พัฒนา กากับ ติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วตามที่
กาหนดไว้ใ นสมรรถนะขัน้ พื้นฐานของบุค ลากรที่ประกอบวิชาชีพท่อ งเที่ยว ASEAN
Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP) และ
Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)
 ทาหน้ าที่แจ้งต่อคณะอนุ กรรมการรับรองมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยว (The Tourism
Professional Certification Board: TPCB) ของประเทศสมาชิกอาเซียนเมื่อได้รบั ข้อมูลการ
ยกเลิกใบรับรองแก่บุคลากรที่เคยมีคุณสมบัตผิ ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยว
แต่ละเมิดระเบียบปฏิบตั เิ ชิงเทคนิคในวิชาชีพหรือจรรยาบรรณมาตรฐานของวิชาชีพ
 อานวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์กระบวนการ
พิจารณา จัดทาคู่มอื และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อตกลง MRA ของบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน
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 รายงานผลการดาเนินงานของ ATPMC ต่อ ASEAN NTOs
 สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่จาเป็ นต่อการดาเนินการตามข้อตกลง MRA ของบุคลากร
วิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน
 ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก ASEAN NTOs ในอนาคต
ทัง้ นี้ ข้อตกลง MRA นี้ จะมีผลใช้บงั คับเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได้ดาเนินการจัดตัง้
คณะกรรมการ TPCB และ NTPs และแจ้งแก่เลขาธิการอาเซียนภายใน 180 วันนับจากวันทีป่ ระเทศ
สมาชิก อาเซียนทุก ประเทศลงนามในข้อ ตกลงนี้ ในกรณีท่ปี ระเทศสมาชิกใดยังไม่ส ามารถจัดตัง้
คณะกรรมการ TPCB และ NTPs ภายใน 180 วันหลังจากวันลงนามในข้อตกลง ให้ขอ้ ตกลงนี้มผี ล
บังคับใช้เมือ่ ประเทศดังกล่าวแจ้งผลการจัดตัง้ คณะกรรมการ TPCB และ NTPs ภายในประเทศนัน้ อย่าง
เป็นลายลักษณ์อกั ษรแก่เลขาธิการอาเซียน
สมรรถนะขัน้ พื้นฐานของบุคลากรที่ ประกอบวิ ชาชี พท่ องเที่ ยวแห่ งอาเซี ยน (ASEAN
Common Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP)
สมรรถนะขัน้ พืน้ ฐานของบุคลากรทีป่ ระกอบวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน (ASEAN Common
Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) เป็ นมาตรฐานขัน้ ต่ า (minimum
requirements) สาหรับสมรรถนะขัน้ พื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาที่พกั และการเดินทาง การ
กาหนดสมรรถนะขัน้ พืน้ ฐานดังกล่าวก็เพื่อยกระดับการบริการในภาคท่องเทีย่ วและอานวยความสะดวก
ให้การดาเนินการตามข้อตกลง MRA ในประเทศสมาชิกอาเซียนเป็ นไปได้ตามเป้าหมาย
ทัง้ นี้ สมรรถนะขัน้ พืน้ ฐานที่ ACCSTP กาหนด ประกอบด้วยสมรรถนะร่วมสาหรับทุกกลุ่ม
สาขา (Common Core Competencies) และสมรรถนะด้านวิชาชีพ (Generic and Functional
Competencies) ซึง่ มีรายละเอียดสาหรับบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียนประกอบด้วย 2 สาขา
หลักคือ สาขาทีพ่ กั และสาขาการเดินทาง ครอบคลุมตาแหน่งงาน 32 ตาแหน่งดังนี้
1) สาขาทีพ่ กั (Hotel Services)
1.1) แผนกต้อนรับ (Front Office)
1.1.1) ผูจ้ ดั การฝา่ ยต้อนรับ (Front Office Manager)
1.1.2) ผูค้ วบคุมดูแลฝา่ ยต้อนรับ (Front Office Supervisor)
1.1.3) พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
1.1.4) พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator)
1.1.5) พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy)
1.2) แผนกแม่บา้ น (House Keeping)
1.2.1) ผูจ้ ดั การแผนกแม่บา้ น (Executive Housekeeper)
1.2.2) ผูจ้ ดั การฝา่ ยซักรีด (Laundry Manager)
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1.2.3) ผูค้ วบคุมดูแลห้องพัก (Floor Supervisor)
1.2.4) พนักงานซักรีด (Laundry Attendant)
1.2.5) พนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant)
1.2.6) พนักงานทาความสะอาด (Public Area Cleaner)
1.3 แผนกอาหาร (Food Production)
1.3.1) หัวหน้าพ่อครัว (Executive Chef)
1.3.2) พ่อครัวแต่ละงาน (Demi Chef)
1.3.3) ผูช้ ่วยพ่อครัวฝา่ ยอาหาร (Commis Chef)
1.3.4) พ่อครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie)
1.3.5) ผูช้ ่วยพ่อครัวขนมหวาน (Commis Pastry)
1.3.6) งานขนมปงั (Baker)
1.3.7) งานเนื้อ (Butcher)
1.4) แผนกอาหารและเครือ่ งดื่ม (Food and Beverage Service)
1.4.1) ผูอ้ านวยการแผนกอาหารและเครือ่ งดื่ม (F&B Director)
1.4.2) ผูจ้ ดั การ Outlet อาหารและเครือ่ งดื่ม (F&B Outlet Manager)
1.4.3) หัวหน้าพนักงานบริกร (Head Waiter)
1.4.4) พนักงานผสมเครือ่ งดื่ม (Bartender)
1.4.5) พนักงานบริกร (Waiter)
2) สาขาการเดินทาง (Travel Services)
2.1) ตัวแทนท่องเทีย่ ว (Travel Agencies)
2.1.1) ผูจ้ ดั การทัวไป
่ (General Manager)
2.1.2) ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัวไป
่ (Assistant General Manager)
2.1.3) หัวหน้าผูแ้ นะนาการเดินทาง (Senior Travel Consultant)
2.1.4) ผูแ้ นะนาการเดินทาง (Travel Consultant)
2.2) บริษทั ทัวร์ (Tour operation)
2.2.1) ผูจ้ ดั การธุรกิจ (Product Manager)
2.2.2) ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager)
2.2.3) ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี (Credit Manager)
2.2.4) ผูจ้ ดั การฝา่ ยตั ๋ว (Ticketing Manager)
2.2.5) ผูจ้ ดั การฝา่ ยท่องเทีย่ ว (Tour Manager)
แม้ข้อ ตกลงยอมรับร่ว มในคุ ณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN
Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) ซึง่ สมาชิกอาเซียน 9 ประเทศได้ลง
นามในข้อตกลงร่วมกันดังกล่าว ที่กรุงฮานอย เวียดนาม เมื่อเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2552 โดย
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาของประเทศไทยได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าไม่สามารถลงนาม
ในข้อตก MRA ดังกล่าว เนื่องจากรัฐธรรมนูญของประเทศไทยระบุไว้ว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลง
ใดๆ กับต่างประเทศ จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน จึงจะลงนามในบันทึก
ข้อตกลงได้ แต่การเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน
ยังคงดาเนินการต่อไป
ทัง้ นี้ ประเทศไทยได้รบั มอบหมายให้มาจัดทาหลักสูตรอบรมเพื่อรองรับสมรรถนะขัน้ พืน้ ฐาน
ของบุคลากรทีป่ ระกอบวิชาชีพท่องเทีย่ วใน 32 ตาแหน่ งงาน ครอบคลุมตาแหน่ งงานด้านทีพ่ กั มี 4 กลุ่ม
คือ Front Office, Housekeeping, Food Production, Food & Beverage Service ด้านการเดินทางมี 2
กลุ่มคือ Travel Agencies และ Tour Operation โดยสมรรถนะจะมีทงั ้ core, generic, functional ในแต่
ละตาแหน่ งงาน ซึ่งขณะนี้คู่มอื จัดทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็ นภาษาไทยโดยมีการประยุกต์มาจาก
หลักสูตรของออสเตรเลีย ประกอบกับการออกแบบสมรรถนะและหลักสูตรทีใ่ ช้ความต้องการของภาค
ธุรกิจเป็ นฐาน มีความยืดหยุ่น ทัง้ นี้ การรับรองสมรรถนะจะแบ่งเป็ น 5 ระดับ Certificate 2, 3, 4 และ
Diploma 1, 2 หน่วยกิตทีเ่ รียน / อบรมสามารถเทียบโอนระหว่างตาแหน่ งงานทีต่ ่างกันได้ ระดับทีส่ ูงขึน้
เป็ นการเพิม่ สมรรถนะเฉพาะทางไม่ใช่เพิม่ ระยะเวลาเรียน/อบรม ระดับ Certificate 2 มีทกั ษะพืน้ ฐานที่
ทาเป็นประจา (ใช้เวลา 3 เดือน) ระดับ Certificate 3 มีทกั ษะทีก่ ว้างขึน้ และความรับผิดชอบของผูน้ าทีม
(ใช้เวลา 6 เดือน) ระดับ Certificate 4 มีสมรรถนะทางเทคนิคมากขึน้ และมีทกั ษะให้คาแนะนา (ใช้เวลา
1 ปี ) ระดับ Diploma 1 มีสมรรถนะเฉพาะทางและทักษะในการจัดการ (ใช้เวลา 1 ปีครึง่ ) และระดับ
Diploma 2 มีสมรรถนะเฉพาะทางทีก่ ว้างขึน้ และทักษะสูงในการจัดการ (ใช้เวลา 2 ปี ) ทัง้ นี้ เมื่อประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันพิจารณาหลักสูตรและยอมรับให้เป็ นหลักสูตรทีส่ มบูรณ์แล้ว จึงจะนาไปเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ใิ ช้สาหรับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป

8.3

สรุปการทบทวนข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติของนักวิ ชาชีพอาเซียน
(Mutual Recognition Arrangements: MRAs)

กล่าวโดยสรุป การทาข้อตกลง MRAs ของวิชาชีพทัง้ 7 สาขา (วิศวกรรม พยาบาล สถาปตั ยกรรม การ
สารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี) รวมทัง้ ข้อตกลง MRA ในสาขาบริการและการท่องเทีย่ ว โดย
หลัก การแล้วมีเป้าหมายเพื่อ ช่ว ยให้นัก วิชาชีพอาเซียนสามารถเคลื่อ นย้ายเข้าไปทางานในประเทศ
อาเซียนอื่นได้สะดวกมากขึน้ โดยการหาจุดยอมรับร่วมกันในเรื่องคุณสมบัตขิ องนักวิชาชีพอาเซียน ให้
สามารถยื่นคาขอใบอนุ ญาตทางานในประเทศอาเซียนได้โดยไม่เสียเวลาตรวจสอบคุณสมบัตซิ ้า ทัง้ นี้ผู้
ประกอบวิชาชีพยังต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้องของประเทศทีเ่ ข้าไปทางาน เช่น
การสอบ การขึน้ ทะเบียน การขอใบอนุญาตทางาน เป็นต้น ดังนัน้ การทาข้อตกลงยอมรับร่วมกันในเรื่อง
คุณสมบัตขิ องนักวิชาชีพ จึงเป็นเพียงข้อตกลงเกีย่ วกับการแสวงหาจุดยอมรับร่วมกันเรื่องคุณสมบัตขิ อง
ผูท้ างานด้านบริการโดยเฉพาะในกลุ่มทีเ่ ป็ นนักวิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี เป็ นต้น
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เพราะฉะนัน้ MRAs จึงเป็ นจุดเริม่ ต้นของการทาให้คุณสมบัตินักวิชาชีพเท่าเทียมกันเท่านัน้ สาหรับ
คุณสมบัตทิ ่ปี ระเทศสมาชิกเจรจาเพื่อหาจุดตกลงยอมรับร่วมกัน ส่วนใหญ่คอื เรื่องการศึกษา และ
ประสบการณ์การทางาน เป็ นต้น ซึง่ หากมองในแง่ผลประโยชน์แล้วถือว่า เป็ นโอกาสของคนไทยทีจ่ ะได้
เคลื่อนย้ายไปหางานที่ดที า และก็คนต่ างชาติบางส่วนที่เ คลื่อ นย้ายเข้ามาในไทยก็น่าจะมีโอกาสนา
ความรูแ้ ละทักษะฝีมอื มาพัฒนาประเทศไทยได้ ถือเป็ นโอกาสของประเทศทีจ่ ะได้พฒ
ั นามากขึน้ อีกทัง้
ยังเป็นการสร้างโอกาสกระตุน้ ให้คนไทยพัฒนาฝีมอื มากยิง่ ขึน้ และผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะไปตกอยู่กบั
ประชาชนทัวไป
่ กล่าวคือ โอกาสทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในการได้รบั บริการจากนักวิชาชีพทีม่ คี วามสามารถจาก
ชาติอาเซียนอื่นๆ ทีอ่ าจจะเข้ามาทางานในประเทศเพิม่ มากขึน้ โดยไม่ต้องเสียค่าเดินทางไกลๆ เพื่อ
ขอรับบริการ เป็ นต้น อย่างไรก็ดี วิชาชีพทัง้ 7 สาขาทีไ่ ด้มกี ารทาข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตขิ อง
นักวิชาชีพอาเซียน (MRAs) แล้วนัน้ พบว่ายังเป็ นอาชีพที่มที กั ษะการทางานระดับสูง ซึ่งตรงข้ามกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในอาเซียน ที่มคี วามต้องการแรงงานในระดับทักษะฝี มอื มากกว่า เพื่อ
ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และการบริการ ดังนัน้ ในอนาคตจึงควรพิจารณาการเจรจาทา
ข้อตกลงยอมรับร่วมกันในสาขาวิชาชีพอื่นทีต่ อบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอาเซียน ให้ม ี
การเคลื่อนย้ายได้สะดวกมากยิง่ ขึน้ เช่น ช่างฝีมอื ช่างเชื่อม ช่างเครือ่ งปรับอากาศ ช่างสีรถยนต์ เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ปญั หาและอุปสรรคทีส่ าคัญทีส่ ุดในการสร้างการยอมรับในคุณสมบัตขิ องนักวิชาชีพหรือ มาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อ นย้ายแรงงานฝี มอื เสรีในภูมภิ าคอย่างเป็ นรูปธรรม คือ การสร้าง
มาตรฐานกลางร่วมกันซึง่ เป็นไปได้ยาก เนื่องจากแต่ละประเทศมีการกาหนดมาตรการ/เงื่อนไขค่อนข้าง
สูง เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กบั คนในประเทศตัวเองก่อน จึงอาจกลายเป็ นการสร้างกาแพงและการกีด
กันคนต่างชาติมากขึน้ ดังนัน้ จึงควรมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือและการประสานงาน
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มอื ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมบทบาทของ
สมาคมวิช าชีพ ให้เ ข้า มามีส่ ว นร่ว มมากยิ่ง ขึ้น ในการพัฒ นาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิร ะดับ ชาติ
ตลอดจนกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒริ ะดับภูมภิ าค เพื่อให้เกิดผลสาเร็จ ในการจัดทามาตรฐานทักษะฝี มอื
แรงงานระดับชาติ และข้อตกลงยอมรับร่วมในเรือ่ งคุณสมบัตขิ องนักวิชาชีพอาเซียน (MRAs) ต่อไป
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