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วิสัยทัศน ์
“ประเทศไทยมคีวามม่ันคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  
“มั่นคง ม่ังคั่ง ยัง่ยืน” 

2 ที่มำ: www.nesdb.go.th 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

1. ยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 :  กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 :  กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 :  กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 :  กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและ

  ยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 :  กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำ- 

 ภิบำลในสังคมไทย 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 :  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบโลจิสติกส ์
ยุทธศำสตร์ที่ 8 :  กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 9 :  กำรพัฒนำภำค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ 10 :  ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ประเด็นส าคัญ แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 
 

•กำรตั งเป้ำหมำยให้
ประเทศไทยมีรำยได้จำก
กำรท่องเที่ยวไม่ต่ ำกว่ำ 
3 ล้ำนล้ำนบำท 
•อันดับควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนัด้ำนกำร
ท่องเท่ียว (The Travel 
& Tourism 
Competitiveness 
Index: TTCI) ไม่ต่ ำกว่ำ
อันดับท่ี 30 

• การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาศักยภาพของฐาน
บริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เช่น การท่องเที่ยว บริการขนส่งและ         
โลจิสติกส์ การค้าส่งค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ บริการก่อสร้างต่อเรือและซ่อมเรือ 
และบริ การสาธารณูปโภค ธุ รกิ จด้ านการกีฬา  บริ การทางการ เ งิ น           
บริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE) เป็นต้น  

• ส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อยกระดับศักยภำพในกำรแข่งขันของธุรกิจบริกำร เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของผู้ประกอบกำรไทยให้สำมำรถปรับตัวได้ทันต่อบริบทกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ น
อย่ำงเป็นพลวัต  

• พัฒนำระบบรับรองมำตรฐำนและก ำหนดให้มีมำตรฐำนธุรกิจภำคบริกำรตำมมำตรฐำนสำกล  
• ยกระดับคุณภำพให้สนองตอบต่อควำมต้องกำรของตลำด  
• พัฒนำยกระดับโครงสร้ำงพื นฐำนให้เกิดควำมเชื่อมโยงกันทั งภำยในและระหว่ำงประเทศเพื่อ

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ธุรกิจ  
• สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรใช้ประโยชน์จำกนวัตกรรมเพื่อ

พัฒนำธุรกิจให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
• สนับสนุนกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีเหมำะสมเพื่อขยำย ตลำดสินค้ำและบริกำรทั งในและ

ต่ำงประเทศ  

ที่มำ : แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 4 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในสว่นที่เกี่ยวข้องกับไมซ์ 



ที่มำ : แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 5 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไมซ์ (ต่อ) 
แผนงานและ

โครงการส าคัญ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระส าคัญ 
 

แผนงาน
ส่งเสรมิและ
สนับสนนุธุรกิจ
บริการทีม่ี
ศักยภาพ  

5 ปี  
(พ.ศ. 2560 
– 2564) 

• กระทรวงพำณิชย์  
• กระทรวงสำธำรณสุข 
• กระทรวงศึกษำธิกำร  
• กระทรวงกำรคลัง  
• กระทรวงกำร

ท่องเท่ียวและกีฬำ  
• กระทรวงมหำดไทย  
• กระทรวงวัฒนธรรม  
• กระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร  

• กระทรวงคมนำคม  
• ส านกังานส่งเสรมิการ

จัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) 

• ภำคบริกำรมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศทั งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ให้กับคนในท้องถิ่นและชุมชน รวมทั ง
ยกระดับคุณภำพชีวิต และควำมเป็นอยู่ของคนไทย  

• ช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 11 ภำคบริกำรเติบโตขึ นอย่ำงต่อเนื่อง 
o มีกำรขยำยตัวของรำยได้ภำคบริกำรท่ีเพิ่มขึ นในช่วงเวลำดังกล่ำว  
o ธุรกิจบริการหลายสาขาที่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ ธุรกิจบริการ

ทางการเงิน การบริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 
(MICE) การศึกษานานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจบริการดิจิทัล และ
ธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 

• ธุรกิจบริกำรสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผู้ประกอบกำรมี  
ควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพในกำรแข่งขัน ท ำให้ธุรกิจบริกำรสำขำดังกล่ำวมี
แนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 

• กำรส่ ง เสริมและสนับสนุนธุ รกิ จบริ กำร ท่ีมี ศั กยภำพจึ งมีควำมส ำคัญ              
เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพให้กับผู้ประกอบกำร เพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้ในบริบท     
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ นอย่ำงเป็นพลวัต และมีศักยภำพในกำรขยำยตลำดไปสู่
ประเทศคู่ค้ำและตลำดศักยภำพใหม่ท่ีส ำคัญของไทย 



Country Total Land Area 

(Sq KM) 

Total Population  

(Million Persons) 

Indonesia 1,913,579  255.5 

Myanmar  676,577 52.5 

Thailand 513,120 69.0 

Vietnam, Malaysia, 
Philippines 

300,000-331,000 91.7, 30.5 and 101.6 

ที่มำ: ASEAN Community in Figures (ACIF, 2016). 
 

ASEAN Geographical Space & Population 
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ที่มำ: ASEAN Community in Figures (ACIF, 2016). 
 

ASEAN GDP Per Capita 
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Country GDP Per Capita 

Singapore 52,744  

Brunei 
Darussalam 

30,942  

Malaysia 9,657 

Thailand  5,737 

Indonesia 3,357  

Country  GDP Per Capita 

Philippines 2,850 

Vietnam  

 

2,109 

Lao PDR 1,831 

Myanmar 1,246 

Cambodia 1,198 



1. ดัชนีที่มีผลต่อธุรกิจท่องเที่ยว 
(Enabling Environment) 

1.1 สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ (Business 
Environment ) (12 ตัวชี วัด)  

1..2 ควำมปลอดภยัและควำมมั่นคง 
(Safety and Security) (5 ตัวชี วัด) 

1.3 สุขภำพและสุขอนำมัย  (Health 
and Hygiene) (6 ตัวชี วัด) 

1.4 ทรัพยำกรบุคคลและตลำดแรงงำน 
(Human Resources and Labour 
Market) (9 ตัวชี วัด) 

1.5 ควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  (ICT Readiness)          
(8 ตัวชี วัด) 

2. ดัชนีด้านนโยบายและเงื่อนไขท่ี
เอื้ออ านวยต่อการท่องเที่ยว (T&T 

Policy and Enabling Conditions) 

2.1 กำรให้ควำมส ำคญัต่อนโยบำย   
กำรท่องเที่ยว (Prioritization of 
Travel & Tourism) (6 ตัวชี วัด) 

2.2 กำรเปดิสู่นำนำชำติ (International 
Openness) (3 ตัวชี วัด) 

2.3 กำรแข่งขันด้ำนรำคำ (Price 
Competitiveness) (4 ตัวชี วัด) 

2.4 ควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Sustainability)   
(10 ตัวชี วัด) 

3. ดัชนีด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) 

3.1 กำรคมนำคมทำงอำกำศ     
(Air Transport Infrastructure) 
(6 ตัวชี วัด) 

3..2  กำรคมนำคมทำงภำคพื นดิน
และทำงเรือ (Ground and Port 
Infrastructure) (7 ตัวชี วัด) 

3.3 บริกำรเกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยว 
(Tourist Service Infrastructure)         
(4 ตัวชี วัด) 

4.ดัชนีด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม (Natural and 
Cultural Resources) 

4.1 ทรัพยำกรธรรมชำติ (Natural 
Resources) (5 ตัวชี วัด) 

4.2 วัฒนธรรมและกำรเดินทำงเพือ่
ธุรกิจ (Cultural Resources and 
Business Travel) (5 ตัวชี วัด) 

ที่มำ: World Economic Forum. 2015. Insight Report : the travel and tourism competitiveness report 2015. 

Pillar 14: Cultural Resources and Business Travel  
14.01 Number of World Heritage cultural sites 
14.02 Number of oral and intangible cultural heritage expressions 
14.03 Number of sports stadiums 
14.04 Number of international association meetings 
14.05 Cultural and entertainment tourism digital demand 

ตัวชี้วัดและปัจจยัในการวัดความสามารถการแข่งขัน 
ด้านการเดินทางและการท่องเท่ียว ปี 2558 ของ WEF 
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ที่มำ: World Economic Forum. 2015. Insight Report : the travel and tourism competitiveness report 2015. 9 

Pillar 14: Cultural Resources and  
Business Travel 

14.04 Number of international association meetings 

Number of international association meetings held in the 
country annually 2011-2013 average 



 
         Vision 
A vibrant and inspiring Destination Singapore that we are proud of . 
 
 
         Mission 
To shape a dynamic tourism landscape for Singapore in partnership 
with industry and community. 
 

ที่มำ: https://www.stb.gov.sg/  

Singapore Tourism Board (STB) ; 
Ministry of Trade and Industry of Singapore 

10 



Singapore STB Marketing Strategy  
2016-2020 

ที่มำ: STB Marketing Strategy: Of Stories, Fans and Channels, 2016 11 



ที่มำ: https://www.stb.gov.sg/ 12 



Malaysia Convention & Exhibition Bureau 
(MyCEB) 

Established by the Malaysian Ministry of Tourism, MyCEB's role is to further 

promote and position Malaysia internationally as the preferred destination 

for meetings, incentives, conventions, exhibition including major events. 

We are here to assist local and international meeting and event planners 

bid for, secure and stage their international events successfully in 

Malaysia. 
ที่มำ: http://www.myceb.com.my/about-myceb 13 



 
         Vision 
▷ To deliver a viable portfolio of international business and major events to 

attract visitors to Malaysia and enhance the country’s profile internationally, 
as well as to maximise the economic, social and environmental benefits of 
events that take place in Malaysia. 

▷ To lead the development of Asia’s highest performance events industry. 
 

         Mission 
▷ To be recognised as Asia’s model bureau – the leading edge in terms of 

success, professionalism, best practices and business impact. 
▷ To position Malaysia as one of the world’s preferred business and major 

events destination. 
ที่มำ: http://www.myceb.com.my/about-myceb 

Malaysia Convention & Exhibition Bureau 
(MyCEB) 

14 



Hotels and Tourism Supervising Department ; 
Ministry of Hotels and Tourism, Myanmar 
Myanmar: Tourism Products and Destinations for Development   

ที่มำ: http://www.myanmartourism.org/index.php 15 



Standard/ 
Element 

Group/Number of Indicator 

Group 1 
Convention 

Centers 

Group 2 
Hotels or Resorts 

Group 3 
Public and 

Private Sectors 

Physical 31 31 20 

Technology 5 5 4 

Service 19 19 14 

Total 55 55 38 

Thailand MICE Venue Standard (TMVS) 

16 ที่มำ: Thailand MICE Venue Standard Certification Handbook (Category: Meeting room) 2nd Edition 2015. 
 



ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) 

Standard/ 
Element 

Group/Number of Indicator 

Group 1 
Convention 

Centers 

Group 2 
Hotels or Resorts 

Group 3 
Public and 

Private Sectors 

Physical - 31 - 

Technology - 5 - 

Service - 19 - 

Total - 55 - 

17 ที่มำ: ASEAN: MICE Venue Standards ,2016. 
 



ASEAN MICE Venue Standards (AMVS) 

Physical Setting (P) Technology (T) Service (S) 

 Meeting Room Physical Setting & 
Functions (P01-P08) 

 Light & Audio-Visual Operations       
(T01-T04) 

 Coordination & Service Improvement 
(S01-S03) 

 Meeting Room’s Compound (P09-P18)  Power & Air-Conditioning System       
(T05-T08) 

 Staff (S04-S10) 

 Meeting Room’s Public Areas (P19-P26)  Other Services (T09-T10)  Environmental Protection & 
Community (S11-S13) 

 Safety/Security/Emergency Facilities  
(P27-P30) 

 Organizer’s Access to Meeting Room 
(P31-P32) 

AMVS has 55 indicators and the major criteria and requirements are as below.  

18 ที่มำ: ASEAN: MICE Venue Standards ,2016. 
 


