
บรยายโดย : วิมล ปั้นคง

ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาองค์ความรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ประชาคมอาเซียน : โอกาสและความท้าทาย          

ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพไทย
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“ความต้องการที่สําคัญของเรา คือ อยากให้มีใครให้แรงบันดาลใจ

แก่เรา ที่จะทําให้เราเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเราสามารถเป็นได้”

Our chief want is someone who will inspire us to

be what we know we could be

ราล์ฟ วอลโด เอเมอร์สัน (Ralf Waldo Emerson)

นักเขียนและนักกวีชื่อดังชาวอเมริกา
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“จงเชื่อมั่นว่าคนเล็กๆ จะพลิกโลกได้ เพราะเท่าที่ผ่านมา   

ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นได้นอกจากวิธีนี้”

                                                 มาร์กาเร็ต มี (Margaret Maed)

                                             นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกา



ASEAN Community

ASEAN Security Community

ASEAN Socio-cultural Community

ASEAN Economic Community
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Free flow
s of services

Free flow
s of goods

Free flow
s
of investm

ent

Free flow
s of capital

Free flow
s of skilled labor

AEC
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1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม

เคลื่อนย้ายสนิคา้เสรี
เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี

เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี

เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี

เคลื่อนย้ายเงินทนุอย่างเสรีมากขึ้น

AEC

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community: AEC )

2. สร้างเสริมขดีความสามารถแข่งขนั

e-ASEAN
นโยบายภาษี

สิทธิทรัพย์สนิทางปัญญา

นโยบายการแข่งขัน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การคุ้มครองผู้บริโภค

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค

สนับสนุนการพฒันา SMEs

ลดช่องว่างการพัฒนา

ระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

จัดทํา FTA กับประเทศนอกภูมิภาค

ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
สร้างเครือข่ายการผลติ จําหน่าย

ปี 2015
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ธุรกิจอะไรคือ “ภาคบริการ”? อะไรคือ “การลงทุน”?

1. บริการด้านธุรกิจ/วิชาชีพ (แพทย์ วิศวกร ทนายความ นักบัญชี ฯลฯ)

2. บริการด้านการสื่อสาร/โทรคมนาคม

3. บริการด้านการก่อสร้าง

4. บริการด้านการจัดจําหน่าย

5. บริการด้านการศึกษา

6. บริการด้านสิ่งแวดล้อม

7. บริการด้านการเงิน

8. บริการด้านสุขภาพ

9. บริการด้านการท่องเที่ยว

10. บริการด้านนันทนาการ

11. บริการด้านการขนส่ง

12. บริการอื่นๆ

ภาคที่ไม่ใช่บริการ=ลงทุน

    1. การเกษตร

    2. การประมง

    3. ป่าไม้

    4. เหมืองแร่

    5. ภาคการผลิต (อุตสาหกรรม) + ธุรกิจบริการ

       ที่เกี่ยวเนื่องกับ 5 สาขา

ภาคบริการ
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จาก AEC สู่ MRAs

• AEC

• ASEAN Single Market and Production Base

• การเปิดเสรีด้านการค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ

• การเปิดเสรีด้านการค้าบรกิารอาเซียน

• MODE 4 : การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ

• การอํานวยความสะดวกทางการค้าบริการ

• MRAs 7+1 ข้อตกลงยอมรับร่วม 7 วิชาชีพ และ 1 ภาคบริการ
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ASEAN Connectivity
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โอกาสของไทย

MRAs

ASEAN 
Connectivity

ศูนย์กลางของ
ตลาดแรงงานและ
อาชีพที่หลากหลาย
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จุดเน้น : ความรู้และทักษะสู่ประชาคมอาเซียน

•  การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านอาเซียน

•  การดํารงชีวิตภายใต้ความหลากหลายวัฒนธรรม 

•  ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (การเงิน การตลาด การจัดการ ฯลฯ)

•  การเข้าถึงและแสวงหาความรู้ เพื่อ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต”
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การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ตามมาตรฐานอาเซียน: กรณีศึกษาวิชาชีพวิศวกรรม

โดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
คณะผู้วิจัย ดร. พัชราวลัย วงศ์บุญสิน และคณะ
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หลักการและเหตุผล

ASEAN
Economic
Blueprint

ASEAN
Economic

Community

Single Market 
and 

Production Base 

เงนิทุน

สนิคา้

บรกิาร

แรงงาน

ฝีมอื

การเปิดเสรี
‐Market Access

‐ National Treatment

การอาํนวย

ความสะดวก

Freer
Flows

AIA

AFAS: Mode 4
ระดบัวชิาชีพ

มาตรฐานในการประกอบอาชีพ/ วิชาชีพ
MRA
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ระดับความตกลง สาขาวิชาชีพ ว/ด/ป ที่ลงนาม

Mutual Recognition Arrangement (MRA) Engineering Services 9 ธ.ค. 2548 

Mutual Recognition Arrangement (MRA) Architectural Services 19 พ.ย. 2549

Mutual Recognition Arrangement (MRA) Nursing Services 8 ธ.ค. 2549

Mutual Recognition Arrangement (MRA) Medical Practitioners 25 ก.ค. 2551

Mutual Recognition Arrangement (MRA) Dental Practitioners 25 ก.ค. 2551

Framework Arrangement for the 

Mutual Recognition

Surveying Qualifications 19 พ.ย. 2549

MRA Framework Accountancy Services 25 ก.ค. 2551
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ข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาชีพวิศวกรรม 
และการเปิดเสรีตลาดแรงงานวิชาชีพ

•  ความหมายและขอบเขตวิชาชีพวิศวกรรมจากมุมมองระดับบริบทสากล 

•  ตลาดวิชาชีพวิศวกรรมในภูมิภาคอาเซียน 

•  การเปิดเสรีตลาดวิชาชีพวิศวกรรมระดับภูมิภาคอาเซียน

•  ข้อตกลงการยอมรับร่วมในการเข้าถึงตลาดแรงงานวิชาชีพบริการทาง    
   วิศวกรรมในอาเซียน
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ความหมายและขอบเขตวิชาชีพวิศวกรรม: บริบทสากล

• ตาม United Nation’s Central 
Product Classification (CPC): 
วิชาชีพวิศวกรรม จัดอยู่ใน CPC 
8672 ภายใต้หมวด CPC 867- 
Architectural, Engineering 
and Other Technical Services

ยกเว้น Integrated Engineering Services จัดให้อยู่ในหมวด CPC 8673

Advisory and consultative engineering services

Engineering design services for the construction of 
foundations and building structures

Engineering design services for mechanical and electrical 
installations for buildings

Engineering design services for the construction of civil 
engineering works

Engineering design services n.e.c.

Other engineering services during the construction and 
installation phase

Other engineering services
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ลักษณะการบริการ
CPC 8672

• การกําหนดรายละเอียดการก่อสร้าง 

• การประมาณราคาเบื้องต้นเพื่อกําหนดกรอบความคิดการออกแบบ
ทางวิศวกรรม 

• แบบกําหนดรายละเอียดการก่อสร้าง 

• การประมาณราคาขั้นสุดท้าย 

• งานเขียนแบบ 

• การกําหนดคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช้ 

• วิธีการในการติดตั้ง 

• เวลาในการก่อสร้าง 

• รายละเอียดที่สําคัญอื่นๆ สําหรับการยื่นประมูลงานและการ
ก่อสร้าง 

• การให้คําแนะนําต่อลูกค้า 

• การให้บริการระหว่างช่วงการก่อสร้าง

CPC 8673

• การวางแผน 

• การศึกษาก่อนการลงทุน 

• การออกแบบขั้นต้นและการ
ออกแบบขั้นสุดท้าย 

• การประมาณราคา 

• การวางแผนงานก่อสร้าง 

• การตรวจสอบและการยอมรับงาน
ตามสัญญา 

• การให้บริการด้านเทคนิค
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ตลาดวชิาชีพวศิวกรรมในภูมภิาคอาเซียน

• สาขาวิศวกรรมในกลุ่มอาเซียนมี  
มากมายหลายสาขาตามที่แต่ละ
ประเทศจะกําหนดขึ้น

•  วิศวกรรมโยธา
 (Civil or Structural Engineering) 

•  วิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering) 

•  วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electrical/Electronic Engineering)

 สาขาร่วม
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การเข้าสู่วิชาชีพวิศวกรรมและการปฏิบัติวิชาชีพของแต่ละประเทศในกลุ่ม

อาเซียน มีความแตกต่างกันและไม่สอดรับกัน

ในเชิงเกณฑ์เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพ

การศึกษา ระดับปริญญาตรี ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และไทย 

ระดับอนุปริญญาทางวิศวกรรม เช่น เวียดนาม  (มีข้อกําหนด

เพิ่มเติมที่โยงกับเงื่อนไขด้านประสบการณ์ทาํงานและการฝึก

ปฏิบัติงาน)

สิงคโปร์และมาเลเซีย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Washington Accord (WA) ซึ่งเป็น

ข้อตกลงทางด้านวิศวกรรมระหว่างประเทศ และยังได้มีการทํา Accreditation กับ

ประเทศอื่นๆ ที่ถือได้ว่าเป็นผู้นําการศึกษาด้านวิศวกรรมของโลกอย่างสหรัฐอเมริกา 

สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น เป็นต้น
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การฝึกงาน ประสบการณ์ทํางานวิชาชีพ การทดสอบ 

บางประเทศไม่มีข้อกําหนด 

บางประเทศกําหนดเป็นเงื่อนไขเพยีงส่วนเดียว

บางประเทศกําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ 2 ส่วน

เวียดนามจัดให้เป็นข้อกําหนดที่ต้องมีทั้ง 3 ส่วน 

การควบคุมการปฏิบัติวิชาชีพ 

การกําหนดให้บริการด้านวิศวกรรมเป็นวิชาชีพควบคุม: เกือบทุกประเทศใน

อาเซียน (ขึ้นทะเบียน / ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

บางประเทศ เช่น เวียดนามและพม่า ยังไม่มีองค์กรวิชาชีพที่กํากับดูแล

บริการวิชาชีพวิศวกรรมโดยตรง
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Modes of supply 

Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4

การบริการขา้มพรมแดน

 (Cross-border Supply)

การบริโภค

ในต่างประเทศ 

(Consumption Abroad) 

การจดัตั้งธุรกิจ

เพื่อใหบ้ริการ

(Commercial

Presence)

การใหบ้ริการโดย

บุคคลธรรมดา

(Presence of

Natural Person)
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รูปแบบการค้าบริการ:

Mode 1:

การให้บริการข้ามพรมแดน

Mode 2:

การเดินทางไปบริโภคในต่างประเทศ

Mode 3:

การจัดตั้งธุรกิจ

Mode 4:

การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา
ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
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• ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอน
ของการดําเนินการภายในให้เป็นไปตามข้อผูกพันการเปิดเสรี
การค้าบริการชุดที่ 7 พ.ศ. 2552 แต่หลายประเทศยังไม่สามารถ 
ดําเนินการตาม AEC Blueprint ได้ เช่น บริการวิชาชีพวิศวกรรม
ของฟิลิปปินส์ยังอยู่ในกิจกรรมที่สงวนไว้ตามกฎหมายสําหรับชาว
ฟิลิปปินส์ (Negative List) 
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MRA on Engineering Services

• ข้อตกลงการยอมรับร่วมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานวิชาชีพบริการ
ทางวิศวกรรมในอาเซียน

• เพื่ออํานวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายบริการในส่วนของ 
Mode 4  หรือผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนนั้น 

• อาเซียนได้จัดทําข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการ
วิศวกรรมมาตั้งแต่ 9/12/2548 
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• ไม่ได้มีสถานะเป็นการเปิดเสรีการค้าบริการโดยตรง 

         เนื่องจากไม่ได้เปน็การลดมาตรการกีดกันทางการค้า 

• เป็นมาตรการอํานายความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ
วิศวกรรมภายในภูมิภาคอาเซียน ในลักษณะของการลดขั้นตอนใน
กระบวนการที่วิศวกรจากประเทศอาเซียนหนึ่งจะให้บริการทาง
วิชาชีพในตลาดแรงงานวิชาชีพของอีกประเทศสมาชิกหนึ่งของ
อาเซียน
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•การลดขั้นตอนการพิจารณาสมรรถนะ
ในการประกอบวิชาชีพในประเทศ
ปลายทาง 
•ไม่ต้องมีการเทียบเคียงคุณสมบัติเชิง
สมรรถนะทางวิชาชีพ หรือยื่นขอสอบ
คุณภาพหรือคุณสมบัติเชิงสมรรถนะ
ทางวิชาชีพนั้นใหม่ (re-examination) 
หลังจากที่วิศวกรหนึ่งๆเป็นผู้ผ่านการ
สอบทางวิชาชีพและมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในประเทศต้นทางของ
ตนมาแล้ว 

•ประเทศปลายทางจะให้การยอมรับ
คุณสมบัติเชิงสมรรถนะสําหรับผู้ที่
ขึ้นทะเบียนเป็น วิศวกรวิชาชีพ
อาเซียน (ASEAN Chartered 
Professional Engineer: ACPE) 
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ขอทํางาน และ

ได้รับอนุญาตโดย

ต้องประกอบ

วิชาชีพ 

ร่วมกับวิศวกร

วิชาชีพของ

ประเทศผูร้บั 

หนึ่งคนหรือ

มากกว่า

ไม่เป็นการประกอบ

วิชาชีพเพียงลําพัง

วิศวกรวิชาชีพต่างด้าว

จดทะเบียน 

วิศวกรวิชาชีพต่างด้าว

จดทะเบียน 

ผู้มีอํานาจกํากับดูแลด้าน

วิชาชีพ (PRA) 

ของประเทศผู้รับ

ให้ทํางานได้

วิศวกรวิชาชีพอาเซียน 

(ACPE) 

ภายในขอบข่าย

งานตามความ

ชํานาญของตน

ผูกพันด้วยหลักปฏิบัติวิชาชีพ

ของท้องถิ่นและสากล ด้าน

จรรยาบรรณและความประพฤติ

ที่ใช้บังคับโดยประเทศ

แหล่งกําเนิด
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(1) สําเร็จระดับปริญญาทาง

วิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับ

โดยองค์กรด้านการรับรอง

วิศวกรรมวิชาชีพ ทั้งในประเทศ

แหล่งกําเนิดหรือประเทศผู้รับ

(4) ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการ

พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) 

ของประเทศแหล่งกําเนิด

(3) มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ

และมีความหลากหลายมาไม่ต่ํา

กว่า 7 ปี หลังจบการศึกษา และ

ต้องได้รับผิดชอบงานด้าน

วิศวกรรมที่เด่นชัดแล้วอย่างน้อย 

2 ปี

(2) ขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตที่ยังมีผล

ในปัจจุบัน เพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ในประเทศแหล่งกําเนิด ซึ่งออกให้โดยผู้มี

อํานาจกํากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน

คุณสมบัติ

วิศวกรวิชาชีพ

อาเซียน

คุณสมบัติ

วิศวกรวิชาชีพ

อาเซียน(5) ได้รับใบรับรองจากผู้มีอํานาจกํากับ

ดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศ

แหล่งกําเนิด และไม่มีประวัติการกระทํา

ผิดอย่างร้ายแรง ในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

มีสิทธิขอสมัครต่อ

คณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) เพื่อได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็น วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)
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(2) เป็นวิศวกรหัวหน้าหรือระดับสูง (ไม่ใช่ใน

ตําแหน่งผู้ช่วย) ที่รับผิดชอบงานวิศวกรรมที่

ต้องใช้

• แนวคิดใหม่

• เทคโนโลยีใหม่

• วิธีการทํางานใหม่

• ทางแก้ปัญหาใหม่

• เทคนิคใหม่

ประสบการณ์งาน

วิศวกรรมที่ทัดเทียม

กับ ข้อ 1 ถึง 3 

(1) เป็นวิศวกรหัวหน้าหรือระดับสูง (ไม่ใช่ใน

ตําแหน่งผู้ช่วย) ที่รับผิดชอบงานวิศวกรรมที่

ดําเนินการอย่างซับซ้อน ได้แก่
• สถานที่มีความซับซ้อน

• โครงสร้างอื่นๆ อยู่ใกล้กับโครงสร้างที่วางแผน

• มีเงื่อนไขด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่

เข้มงวด

• ตารางการก่อสร้างที่แน่น

• มีหน่วยงานผู้มีอํานาจจํานวนมากที่ต้องดําเนินงาน

ประสาน

• ยากลําบากในการประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์

2 ปี

ประสบการณ์

2 ปี

(3) เป็นวิศวกรหัวหน้าหรือระดับสูง (ไม่ใช่ในตําแหน่งผู้ช่วย) 

ที่รับผิดชอบงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่แตกต่าง

หลากหลาย

• งานวิศวกรรมที่ต้องใช้ความชํานาญในหลากหลายสาขา

• งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายในสาขาที่

แตกต่าง หรือที่ต้องประสานร่วมกันระหว่างวิศวกรใน

หลากหลายสาขา
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1. ภาคีวิศวกร (Associate Engineer)

2. ภาคีวิศวกรพิเศษ (Adjunct Engineer)

3. สามัญวิศวกร (Professional Engineer)

4. วุฒิวิศวกร (Senior Professional Engineer)

การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมของไทย

Years of experience

0

0

3

5
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มาเลเซีย

ราชอาณาจักรกัมพูชา

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

บรูไนดารุสซาราม

ผู้มีอํานาจกํากับ

ดูแลดา้นวิชาชีพ 

สหภาพพม่า

ราชอาณาจักรไทย

สาธารณรัฐอินโดนเีซีย

สาธารณรัฐสิงคโปร์

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม

PRA: คณะกรรมการ

วิศวกรมาเลเซีย

PRA: กระทรวงการพัฒนา

PRA: สํานักงานใหญ่งานสาธารณะ 

กระทรวงการก่อสร้าง

PRA: สภาวิศวกร

PRA: คณะกรรมการพัฒนาการ

บริการก่อสร้างแห่งชาติ

PRA: คณะกรรมการ

วิศวกรวิชาชีพสิงคโปร์

PRA: กระทรวงการก่อสร้าง

PRA: กระทรวงการบริหารที่ดิน การ

วางผังเมือง และการก่อสร้าง

PRA: สหภาพลาวแห่ง

สมาคมวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรม

PRA: คณะกรรมาธิการด้านกฎระเบียบวิชาชีพ 

และคณะกรรมการกํากับดูแลวิชาชีพด้าน

วิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีอํานาจกํากับดูแลด้านวิชาชพี (PRA)
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คุณสมบัติ

• มีประสบการณ์ด้าน
การฝึกงานในบริษทัที่
ให้บริการด้าน
วิศวกรรม โดยมีวิศวกร
วิชาชีพเป็น พี่เลี้ยง

• ระบบ Internship 
(ฝึกงาน) สําหรับนิสิต
นักศึกษา

• ความเพียงพอของบริษัท
ที่จะรองรับ

 ระบบการเก็บคะแนนสะสม
จากการฝึกอบรมสัมมนาใน
วิชาชีพวิศวกรรม

ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย

และระเบียบที่ใช้บังคับของ

ประเทศผู้รับ

ผูกพันด้วยกฎหมายและ

ระเบียบที่ใช้บังคับของ

ประเทศผูร้ับ
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•ภาษาอังกฤษ และภาษา & 
วัฒนธรรม ของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่เป็นเป้าหมายในการ
เป็นประเทศรับ

•การจัดระเบียบ และวางแผนชีวิต
ตนแต่เนิ่นๆ และต่อเนื่อง
•การเป็นผู้รับผิดชอบด้วย
ตนเองต่อการดําเนินงาน

•การร่วมงานกับผู้อื่น
•ความหลากหลาย และความ
ต่อเนื่องด้านประสบการณ์

•การตระหนักในคุณค่าแห่ง
จรรยาบรรณ

•การตระหนักต่อโอกาสที่เปิดกว้าง

•ความรู้ ความเข้าใจ ต่อการเข้าสู่
โอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้น

•การติดตามการดําเนินงานและ
บทบาทของสภาวิศวกร

นัยต่อการเตรียมตัวของวิศวกรไทย 

นิสิตนักศึกษา และหลักสูตรการเรียนการสอน
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

   ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 จุฬาซอย 12 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

Tel: +662 2161894 - 7 Fax: +662 2161898 - 9
Website: www.itd.or.th Email: info@itd.or.th

www.facebook.com/itd.th

www.twitter.com/itdlive
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เตรียมวศิวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC

มานติย ์กูธ้นพฒัน์
manit@engineer.com



เปิดประตสููอ่าชพีวศิวกร

วศิวกร คอืใคร?

เป็นผูป้ฎบิตังิานทางวศิวกรรม
คอืการประยกุตใ์ชห้ลกัการทางวทิยาศาตรอ์ยา่งสรา้งสรรค์
ตามจดุประสงค ์เพือ่การออกแบบคาํนวณและพฒันา วจิยั 
วเิคราะห ์สงัเคราะหโ์ครงการ โครงสรา้ง กระบวนการผลติ 
เครือ่งจกัร เครือ่งมอื งานควบคมุการสรา้ง การผลติ งาน
อาํนวยการใช ้หรอืการพยากรณพ์ฤตกิรรมภายใตส้ภาวะ
ตา่งๆ ซึง่ตอ้งคาํนงึถงึ ความคุม้คา่ ความเป็นไปได ้และความ
ปลอดภยัตอ่ชวีติและทรพัยสนิ



เปิดประตสููอ่าชพีวศิวกร

สมาคมวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

อาคาร วสท. ซอยรามคาํแหง39

www.eit.or.th



เปิดประตสููอ่าชพีวศิวกร

o วศิวกร
o วศิวกรวชิาชพีควบคมุ

กอ่น พ.ศ.2542

พ.ร.บ. วศิวกร พ.ศ.2542



เปิดประตสููอ่าชพีวศิวกร

สภาวศิวกร
อาคาร วสท. ซอยรามคาํแหง39

www.coe.or.th



เปิดประตสููอ่าชพีวศิวกร

วศิวกรวชิาชพีควบคมุ 7 สาขา

o วศิวกรรมโยธา
o วศิวกรรมเครือ่งกล
o วศิวกรรมไฟฟ้า
o วศิวกรรมอตุสาหการ
o วศิวกรรมเหมอืงแร่
 
o วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม
o วศิวกรรมเคมี



พระราชบัญญัตวิศิวกร พ.ศ. 2542

กฎกระทรวงกาํหนดสาขาวชิาชีพวศิวกรรมและ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550

ข้อบังคับสภาวศิวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

คุณสมบัตขิองผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม

แต่ละระดบั สาขาวศิวกรรมเครื่องกล พ.ศ. 2551

มาตรา 4 วรรค 2 “วิชาชีพวศิวกรรมควบคมุ” หมายความวา่ วิชาชีพวศิวกรรมที่

กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 46 ผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคมุในแตล่ะสาขามี 4 ระดบั ได้แก่ 
วฒุิวิศวกร สามญัวิศวกร ภาคีวศิวกร ภาคีวศิวกรพิเศษ

ข้อ 4 ระดบัวฒุิวิศวกร   ประกอบวิชาชีพได้ทกุงาน ทกุขนาด

ข้อ 5 และข้อ 6 ระดบัสามญัวิศวกร และภาคีวศิวกร

ประกอบวิชาชีพได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาดที่กําหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้

ข้อ 7 ระดบัภาคีวิศวกรพิเศษ

ประกอบวิชาชีพได้เฉพาะงาน ประเภท และขนาดที่กําหนดไว้ในใบอนญุาต

ข้อ 2 วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุมี 7 สาขา

วิศวกรรรมโยธา        วิศวกรรมไฟฟ้า       วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเหมืองแร่    วิศวกรรมอตุสาหการ
วิศวกรรมเคมี            วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ข้อ 3 ลกัษณะงานมี 6 ลกัษณะ

งานให้คําปรึกษา                 งานควบคมุการสร้างหรือการผลิต               
งานวางโครงการ                  งานพิจารณาตรวจสอบ
งานออกแบบและคํานวณ    งานอํานวยการใช้

                                  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม



เปิดประตสููอ่าชพีวศิวกร

• การตระหนกัในคณุคา่ตนเอง
• ความนา่เชือ่ถอื
• ความไวว้างใจ
• หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ
• ตระหนกัในกฎ ระเบยีบและมวีนิยัในการทาํงาน
• ปฎบิตังิานอยา่งมคีวามรูเ้ร ือ่งมาตรฐานวศิวกรรม
• ความต ัง้ใจในการเรยีนรูเ้ร ือ่งใหม่ๆ



• รูจ้กั และสามารถใช ้เครือ่งมอื เครือ่งใช ้และ
คอมพวิเตอร์

• การทาํงานรว่มกบัผูอ้ ืน่/มมีนษุยสมัพนัธ์
• ทกัษะในการสือ่สาร/ภาษา
• การสรา้งเครอืขา่ย

เปิดประตสููอ่าชพีวศิวกร



• ความสามารถในการจดัการ
• ความสามารถในการแกป้ญัหา
• การพฒันาตนเอง
• ความสามารถในการถา่ยทอดความรูใ้หผู้อ้ ืน่
• ความต ัง้ใจทีจ่ะประสบความสาํเร็จ

เปิดประตสููอ่าชพีวศิวกร



การเป็นวศิวกรมอือาชพี อนัเป็นทีย่อมรบั

• การเป็นวศิวกรมอือาชพีทีร่บัผดิชอบตอ่สงัคม
• แรงจงูใจ/แรงผลกัดนั
• ความมุง่หมาย เป้าหมายทีต่ ัง้ใจ
• สะสมความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์
• ศกึษา อบรม หาความรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง (CPD)
• การสรา้งผลงาน
• พสิจูนต์นเองโดยการเลือ่นระดบั (Upgrading)
• คน้ฟ้าควา้ดาว



ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

• ระดบัภาควีศิวกร Associate Engineer 
• ระดบัสามญัวศิวกร Professional Engineer
• ระดบัวฒุวิศิวกร Senior Professional Engineer

• ระดบัภาควีศิวกรพเิศษ Adjunct Engineer 



ภาควึิศวกรพเิศษ ภาคีวศิวกร สามัญวศิวกร วุฒวิศิวกร

ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง

ข้อบงัคบัสภาวศิวกร วา่ด้วยการออก

ใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพ

วิศวกรรมควบคมุระดบัภาคีวศิวกร

พิเศษ พ.ศ. 2543

ข้อบงัคบัสภาวศิวกร วา่ด้วยการ

ออกใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวศิวกรรมควบคมุระดบั

ภาคีวศิวกร พ.ศ. 2549

(ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2552)

ข้อบงัคบัสภาวศิวกร วา่ด้วยการออกใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวศิวกรรมควบคมุระดบัสามญัวิศวกร และระดบัวฒุิ

วิศวกรพ.ศ. 2547

คุณสมบัตขิอง

ผู้ยื่นคาํขอ

1. เป็นสมาชิกสามญัหรือสมาชิก

วิสามญัของสภาวศิวกร

2. มีความรู้และประสบการณ์ตรงกบั

ลกัษณะงานที่ขอ ดงันี ้

• วฒุิปริญญาตรีในสาขา

วิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า

ขึน้ไป + ผลงาน 2 ปี 

• วฒุิ ปวส. หรือเทียบเท่าที่เกี่ยวกบั

วิชาชีพวศิวกรรม + ผลงาน 4 ปี

• วฒุิ ปวช. หรือเทียบเท่าที่เกี่ยวกบั

วิชาชีพวศิวกรรม+ ผลงาน 6 ปี

• วฒุิ ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขาอื่น

หรือตํ่ากวา่ปวช. + ผลงาน 10 ปี

3.   ยื่นขอรับใบอนญุาตได้ครัง้ละไม่

เกินหนึง่ลกัษณะงาน กรณีที่จะขอ

ในงานอื่นอีกให้ยื่นคําขอใหม่

1. เป็นสมาชิกสามญัสภา

วิศวกร

2. ต้องสําเร็จการศกึษาใน

ปริญญาที่สภาวิศวกร

รับรอง

ประกอบวิชาชีพวศิวกรรม

ควบคมุ ระดบัภาคีวิศวกรไม่

น้อยกวา่สามปี และได้รับ

การเสริมสร้างประสบการณ์

ในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม โดยมีวิศวกร 

ระดบัสามญัขึน้ไป ในสาขา

และแขนงเดียวกนักบัผู้ ยื่น

คําขอ เป็นผู้ รับรองผลงาน

ประกอบวิชาชีพวศิวกรรม

ควบคมุ ระดบัสามญัวิศวกรไม่

น้อยกวา่ห้าปี  และได้รับการ

เสริมสร้างประสบการณ์ในการ

ประกอบวิชาชีพวศิวกรรม โดยมี

วิศวกร ระดบัผู้วฒุิวิศวกร ใน

สาขาและแขนงเดียวกนักบัผู้ ยื่น

คําขอ เป็นผู้ รับรองผลงาน

   คุณสมบตัขิองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

            กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม



ตลาดแรงงาน

MAN ไมไ่ดห้มายถงึแรงงานอยา่งเดยีว

ทฤษฎทีางทรพัยากรมนษุย์
• คน MAN
• มนษุย ์ HUMAN BEING
• ทรพัยากรมนษุย ์ HUMAN RESOURCE
• เสรมิสรา้งขดีความสามารถมนษุย ์     Human capacity building

• ทนุมนษุย ์ HUMAN CAPITAL



แนวคดิใหมเ่ร ือ่ง ทนุมนษุย์
องคก์รตอ้งมองแรงงานเป็นสนิทรพัย ์(ASSET)
สนิทรพัย ์มคีา่(VALUE) เรยีกวา่ ทนุ  ทนุมนษุย์

ทนุมนษุย ์ใชค้วามรู ้ความสามารถ ทาํใหเ้กดิประโยชนต์อ่องคก์ร



มนษุยเ์ป็นเจา้ของทนุ เลอืกทีจ่ะทาํงานทีไ่หนก็ได้

การเคลือ่นยา้ยสาขาวชิาชพี ในตลาดแรงงาน AEC
การเคลือ่นยา้ยสาขาวชิาชพีขา้มชาต ิกระทาํไดอ้ยา่งเสรี

มาตรฐาน AEC สาํหรบั สาขาวชิาชพีขา้มชาต ิ(7+1)



รูปแบบการคา้บริการ

Mode 1:
การใหบ้รกิารขา้มพรมแดน

Mode 2: 
การเดนิทางไปบรโิภคใน
ตา่งประเทศ

Mode 3:  
การจดัต ัง้ธรุกจิ

Mode 4: 
การใหบ้รกิารโดยบคุคล
ธรรมดา



ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
on Engineering Services

MRA

ขอ้ตกลงยอมรบัรว่มของอาเซยีน
ดา้นบรกิารวศิวกรรม 

เตรยีมพรอ้มเป็นวศิวกรอาเซยีน



ปี 2548 รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน 
ไดม้กีารลงนามMRA ON ENGINEERING

เตรยีมพรอ้มเป็นวศิวกรอาเซยีน



27 มกราคม 2552 รฐัสภาไทยใหค้วามเห็นชอบการ          
ลงนามในหนงัสอืแจง้เขา้ร่วม MRA สาขาวศิวกรรม 
และ MRA สาขาสถาปตัยกรรมของอาเซยีน

เตรยีมพรอ้มเป็นวศิวกรอาเซยีน





MRA ON ENGINEERING  คอื ขอ้ตกลงยอมรับรว่มใน
คณุสมบัตทิีเ่กีย่วขอ้งกับมาตรฐานการศกึษา ความรู ้ความสามารถ 
และประสบการณ์การทํางาน ภายใตเ้งือ่นไขการอนุญาตใหบ้รกิาร
ดา้นวชิาชพีในประเทศสมาชกิอาเซยีน เพือ่ใหก้ารเคลือ่นยา้ยผูใ้ห ้
บริการวชิาชีพดา้นวศิวกรรม สามารถเขา้ไปทํางานในประเทศ
สมาชกิอาเซยีนไดส้ะดวกมากขึน้

เตรยีมพรอ้มเป็นวศิวกรอาเซยีน



วศิวกรวชิาชพีอาเซยีน (ACPE)

 บคุคลธรรมดาทีม่สีญัชาตขิองประเทศสมาชกิอาเซยีน
 ไดร้ับการประเมินโดยหน่วยงานผูม้อีํานาจกํากบัดูแลดา้น
วชิาชพี (PRA) ของประเทศสมาชกิอาเซยีนทีเ่ขา้รว่มวา่เป็นผูม้ี
คุณสมบัตทิางดา้นเทคนคิ จรยิธรรม และกฎหมาย ทีจ่ะประกอบ
วชิาชพีวศิวกรรม

 ขึน้ทะเบยีนไดร้ับใบอนุญาตสําหรับการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
จากหน่วยงานผูม้อีํานาจ

ACPE= ASEAN Chartered Professional Engineer



คณุสมบตัวิศิวกรวชิาชพีอาเซยีน (ACPE)

MRA  ON ENGINEERING
1.สาํเร็จหลกัสตูรวศิวกรรมทีไ่ดร้บัการยอมรบัและรบัรอง 
หรอือืน่ใดทีไ่ดร้บัการประเมนิหรอืยอมรบัวา่ทดัเทยีม

o ปรญิญาทางวศิวกรรมทีอ่อกใหแ้ละรับรองอยา่งสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
ปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ ซึง่จัดทําโดยสถาบนัทีเ่ป็นทีย่อมรับของแตล่ะประเทศสมาชกิ
อาเซยีน

o หลกัสตูรทางวศิวกรรมทีร่ับรองโดยองคก์รทีเ่ป็นอสิระจากผูใ้หบ้รกิารดา้น
การศกึษา หรอืการทดสอบทีก่ําหนดโดยองคก์รทีไ่ดร้ับอํานาจกํากบัดแูล
ภายในประเทศแหลง่กําเนดิ



2.ไดร้บัการประเมนิวา่สามารถประกอบอาชพีไดโ้ดยอสิระ โดยผูม้ ี
อาํนาจกาํกบัดแูลดา้นวชิาชพี (PRA) ภายในประเทศ
แหลง่กาํเนดิ

3. มปีระสบการณใ์นภาคปฏบิตัอิยา่งนอ้ย 7 ปีหลงัจบ
การศกึษา

4.มหีนา้ทีร่บัผดิชอบงานดา้นวศิวกรรมทีเ่ดน่ชดัอยา่งนอ้ย 2 ปี

5.ปฏบิตัติามนโยบายการพฒันาวชิาชพีอยา่งตอ่เนือ่ง 
(Continuing Professional Development: CPD)

คณุสมบตัวิศิวกรวชิาชพีอาเซยีน (ACPE)



6.วศิวกรวชิาชพีทีข่ ึน้ทะเบยีน ACPE จะตอ้งยอมรับเงือ่นไข

o ขอ้ปฏบิตัดิา้นวชิาชพีของทอ้งถิน่หรอืระหวา่ง
ประเทศ

o ความรบัผดิชอบตอ่การกระทาํของตนในการทาํงาน
ดา้นวชิาชพี

คณุสมบตัวิศิวกรวชิาชพีอาเซยีน (ACPE)



วศิวกรวชิาชพีตา่งดา้วจดทะเบยีน (RFPE)

 วศิวกรวชิาชพีอาเซยีน(ACPE) ทีข่อเขา้ไปทาํงานในประเทศ
อาเซยีน

 ไดร้บัอนญุาตโดยผูม้อีาํนาจกาํกบัดแูลดา้นวชิาชพี(PRA) ของ
ประเทศผูร้บั ใหท้าํงานได้

 ไมป่ระกอบวชิาชพีเพยีงลาํพงั แตต่อ้งประกอบวชิาชพีรว่มกบั
วศิวกรวชิาชพีของประเทศผูร้บั(Local engineering partner)

 ผกูพนัดว้ยหลกัปฏบิตัวิชิาชพีของทอ้งถิน่และสากล รวมถงึดา้น
จรรยาบรรณ และความประพฤติ

 ผกูพนัดว้ยกฎหมายและระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบัของประเทศผูร้บั

RFPE= Registered Foreign Professional Engineer



ระเบยีบคณะกรรมการสภาวศิวกร
วา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีนวศิวกรวชิาชพี
อาเซยีน (ASEAN Chartered 

Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗
หลกัการและเหตผุล
ตามทีป่ระเทศไทยไดม้ขีอ้ผูกพนัภายใตข้อ้ตกลงยอมรบัร่วมของ

อ า เ ซี ย น ด้ า น บ ริก า ร วิศ ว ก ร ร ม  ( ASEAN Mutual Recognition 
Arrangement on Engineering Services)

 สภาวศิวกรจงึเห็นสมควรใหม้หีลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบยีนวศิวกร
วชิาชพีอาเซยีน



ระเบยีบคณะกรรมการสภาวศิวกร วา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีนวศิวกรวชิาชพี
อาเซยีน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอ้ ๓ ผูใ้ดประสงคจ์ะไดร้ับสทิธปิระโยชน์ในฐานะวศิวกรวชิาชพี
อาเซยีน (ASEAN Chartered Professional Engineer) 
ใหย้ืน่คําขอพรอ้มชําระค่าคําขอขึน้ทะเบยีนต่อสํานักงาน
สภาวศิวกร ตามแบบคําขอขึน้ทะเบียนและหลักฐานที่
คณะกรรมการสภาวศิวกรกําหนด 



ขอ้ ๔ ผูข้อขึน้ทะเบยีนวศิวกรวชิาชพี
อาเซยีน (ASEAN Chartered 
Professional Engineer) ใน
สาขาวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ตาม
กฎกระทรวงทีอ่อกตามความใน
พระราชบญัญัตวิศิวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตอ้งมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี้

-เป็นบคุคลธรรมดาทีม่สีญัชาตไิทย
และตอ้งเป็นผูไ้ดร้ับใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

ขอ้ ๕ ผูข้อขึน้ทะเบยีนวศิวกรวชิาชพี
อาเซยีน (ASEAN Chartered 
Professional Engineer) ในสาขา
วชิาชพีวศิวกรรม ตามกฎกระทรวงที่
ออกตามความในพระราชบญัญัติ
วศิวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ตอ้งมคีณุสมบตัิ
ดงัตอ่ไปนี้

-เป็นบคุคลธรรมดาทีม่สีญัชาตไิทย
และตอ้งเป็นสมาชกิสามัญหรอืสมาชกิ
วสิามัญ
-สําเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
สาขาวศิวกรรมศาสตรห์รอืเทยีบเทา่

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวศิวกร วา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีนวศิวกรวชิาชพี
อาเซยีน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗



-มปีระสบการณใ์นภาคปฏบิตัวิชิาชพีมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่
เจ็ดปีหลงัจบการศกึษา

-มปีระสบการณไ์มน่อ้ยกวา่สองปีในการรับผดิชอบงาน
ดา้นวศิวกรรมควบคมุทีเ่ดน่ชดั

-มหีน่วยความรูต้ามระเบยีบคณะกรรมการสภาวศิวกร          
วา่ดว้ยการพัฒนาวชิาชพีตอ่เนือ่ง(CPD)
ตามทีค่ณะกรรมการสภาวศิวกรกําหนด

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวศิวกร วา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีนวศิวกรวชิาชพี
อาเซยีน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗



วศิวกรรมควบคมุ

-ไมเ่คยถกูสัง่พักใชใ้บอนุญาตหรอื
เพกิถอนใบอนุญาต

วศิวกรรม

-ไมเ่ป็นผูป้ระพฤตผิดิจรรยาบรรณอนั
จะนํามาซึง่ความเสือ่มเสยีเกยีรตศิกัดิ์
แหง่วชิาชพีตามทีก่ําหนดในขอ้บงัคบั
สภาวศิวกร

ระเบยีบคณะกรรมการสภาวศิวกร วา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีนวศิวกรวชิาชพี
อาเซยีน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗



• การเตรยีมตวั สาํหรบัการเป็นวศิวกรอาเซยีน
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมอยา่งนอ้ย 7 ปี
มงีานวศิวกรรมในสาขาเดน่ชดั 2 ปี
มกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง (CPD)

• ประโยชนข์องการเป็นวศิวกรอาเซยีน

เตรยีมพรอ้มเป็นวศิวกรอาเซยีน



สรปุ
การเคลือ่นยา้ยแรงงานวชิาชพี AEC

Download at

www.itd.or.th

เตรยีมพรอ้มเป็นวศิวกรอาเซยีน



Q & A

Manit Koothanapath
manit@engineer.com

เตรียมวศิวกรไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC



ประวตัวิทิยากร

มานติย ์กูธ้นพฒัน์

การศกึษา วศ.บ.  สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล    สจธ.
วศ.ม.  สาขาเทคโนโลยพีลังงาน  สจธ.
ศศ.บ.  (รัฐศาสตร)์            ม.ร. 

ประวัตกิารทํางาน
-ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ประเภทวฒุวิศิวกร   สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล
-ผูช้าํนาญการ สอบเลือ่นระดบัสามัญ/วฒุขิองสภาวศิวกร
-อดตีประธานคณะกรรมการวชิาการ วศิวกรรมเครือ่งกล วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย
-วศิวกรทีป่รกึษา บรษิัท/โรงงานอตุสาหกรรม/หน่วยงานรัฐอืน่ๆ
-อาจารย ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์ตัง้แต ่พ.ศ.2532

ปัจจบุนั
-อนุกรรมการสภาวศิวกร หลายคณะ
-ทีป่รกึษาและกรรมการ วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย หลายคณะ
-ประธานอนุกรรมการพลังงาน ของ วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย
-อาจารยป์ระจํา คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามคําแหง


