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คณะผูอภิปราย 

• ดร.วัชรัศม์ิ  ลีละวัฒน 

• นายวิมล  ปนคง 

• ดร.ปติ  ศรีแสงนาม 

• ดร.สินีนาฏ  เสริมชีพ 
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ASEAN Community 

ASEAN Security Community 

ASEAN Socio-cultural Community 

ASEAN Economic Community 
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จาก AEC สู MRAs 

• AEC 
• ASEAN Single Market and Production Base 
• การเปดเสรีดานการคา การลงทุน และการเคลื่อนยายแรงงานฝมือ 

• การเปดเสรีดานการคาบริการอาเซียน 
• MODE 4 : การเคลื่อนยายแรงงานวิชาชีพ 

• การอํานวยความสะดวกทางการคาบริการ 
• MRAs 7+1 ขอตกลงยอมรับรวม 7 วิชาชีพ และ 1 ภาคบริการ 
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ASEAN Connectivity 
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โอกาสของไทย 

MRAs 

ASEAN 
Connectivity 

ศูนยกลางของ
ตลาดแรงงานและ
อาชีพท่ีหลากหลาย 
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สถาปตยกรรม 

เปดโอกาสสูอาเซียน : ความทาทายทางวิชาชีพ 
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จบปริญญาทางดาน
สถาปตยกรรมในหลักสูตรท่ี
มีระยะเวลาการศึกษา 5 ป 

จดทะเบียนกับผูมีอํานาจ
กํากับดูแลดานวิชาชีพ 

(PRA) ของแตละประเทศ
สมาชิก โดยกรณีของไทย

คือ สภาสถาปนิก 

ประสบการณไมต่ํากวา 10 ป 

ทํางานตอเนื่องตลอด 5 ป 
ขณะท่ีถือใบอนุญาต 

รับผิดชอบงานท่ีเดนชัด
อยางนอย 2 ป 

ไมมีประวัติการกระทําผิด
อยางรายแรงดานเทคนิค
วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 

ปฏิบัติสอดคลองตาม
นโยบายการพัฒนาวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง (CPD) ของ
ประเทศแหลงกําเนิดใน

ระดับท่ีนาพอใจ 

ปฏิบัติตามขอตกลงอื่นท่ี
ผานการเห็นชอบรวมกัน
ของสภาสถาปนิกอาเซียน 

(AAC) 

ขอตกลงยอมรับรวมของอาเซียนดานบริการสถาปตยกรรม 
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ความพรอมของสถาปนิกไทย 

• ความตื่นตัวเกี่ยวกับ AEC ยังต่ํากวาประเทศอ่ืนๆ 

• ดอยทักษะการประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ เชน ภาษา กฎหมาย  

    ภาวะผูนํา เปนตน 

• ขาดความรอบรูระบบงานอยางครบวงจร 

• สภาสถาปนิกไทยมีความพรอมที่จะรับข้ึนทะเบียนเปนสถาปนิก

อาเซียน 
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• ตลาดขยายขนาดประชากรจาก 64 ลานคน เปน 600 ลานคน 

• แลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยี 

• การทํางานรวมกับสถาปนิกอาเซียน 

• ไทยมีโอกาสเปน Hub ของอาเซียนดานการกอสราง 
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โอกาสของสถาปนิกไทย 



• สํารวจศักยภาพของตนเอง 

• สราง “อัตลักษณ” ของตนเอง 

• เรียนรูทําความเขาใจประเทศตางๆ ในอาเซียน 

• ความสามารถในการปรับตัวในบริบทที่หลากหลายได 

• สรางหุนสวนและเครือขายทั้งในและตางประเทศ 
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การปรับตัวของสถาปนิกไทย 



วิศวกรรมและนักสํารวจ 

เปดโอกาสสูอาเซียน : ความทาทายทางวิชาชีพ 
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วิศวกรรม 
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ปริญญาทางวิศวกรรมท่ี
ไดรับการยอมรับ 

ประสบการณทํางานไมต่ํา
กวา 7 ป 

รับผิดชอบงานดาน
วิศวกรรมท่ีเดนชัด       

อยางนอย 2 ป 

จดทะเบียนกับผูมีอํานาจ
กํากับดูแลดานวิชาชีพ 

(PRA) ของแตละประเทศ
สมาชิก 

ปฏิบัติสอดคลองตาม
นโยบายการพัฒนาวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง (CPD) ของ
ประเทศแหลงกําเนิดใน

ระดับท่ีนาพอใจ 

ไมมีประวัติการกระทําผิด
อยางรายแรงดานเทคนิค
วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 

ขอตกลงยอมรับรวมของอาเซียนดานบริการวิศวกรรม 
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• ไทยยังไมมีการรับจดทะเบียนเปนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 

• พระราชบัญญัติวิศวกรยังไมครอบคลุม และการบังคับใชยังไม

เขมงวด 

• วิศวกรไทยสวนใหญยังไมเปนสามัญวิศวกร  

   (Professional Engineer : PE) 

• วิศวกรไทยขาดแรงกระตุนการเรียนรู 

• ศักยภาพทางดานภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
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ความพรอมของวิศวกรไทย 



• ตองพัฒนาการศึกษาวิชาวิศวกรรมใหเปนภาษาองักฤษมากขึ้น 

• สงเสริมใหมีการเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมภาคการผลติ และภาค

บริการอื่นๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการของอาเซียน 

• การสงเสรมิคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยเนนผลลัพธการ

เรียนรู เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และตองเพ่ิมท้ังคุณภาพและ

ปริมาณวิศวกรไทย 

• สภาวิศวกรควรใช CPD Hours ในการตอใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ 
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การปรับตัวของวิศวกรไทย 



นักสํารวจ 
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กรอบขอตกลงยอมรับรวมในคุณสมบัติดานการสํารวจของอาเซียน 

• วางแนวทางการปฏิบัติแตยงัไมเปน MRAs 

• หลักเกณฑในการวางแนวทางของสาขาการสํารวจ 

   - การศึกษา    - ระบบขอมูลและเอกสาร 

   - การสอบ    - ระเบียบวินัยและจริยธรรม 

   - ประสบการณ   - กระบวนการใหการยอมรับ 

       - มาตรฐานและแนวปฏิบัติของสมาพันธนักสํารวจ 
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• สภาวิศวกรกํากับดูแลบริการสํารวจ และข้ึนทะเบียนนักสํารวจ 

• ไมมีมาตรฐานการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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ความพรอมของนักสํารวจ 



• เตรียมความพรอมดานวิชาความรู 

• ติดตามขาวสารเร่ืองการจดทะเบียนนักสํารวจ 

• คนควาความรูดานการสํารวจของประเทศในอาเซียน 
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การปรับตัวของนักสํารวจ 



แพทย 

เปดโอกาสสูอาเซียน : ความทาทายทางวิชาชีพ 
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สําเร็จการศึกษาวิชาชีพแพทยซึ่ง
ไดรับการยอมรับจากผูมีอํานาจ
กํากับดูแลดานวิชาชีพแพทย 

(PMRA) ของประเทศแหลงกําเนิด
และประเทศผูรับ 

จดทะเบียน และ/หรือไดรับ
ใบอนุญาตจากประเทศแหลงกําเนิด 

ท่ียังมีผลในปจจุบัน 

มีประสบการณในภาคปฏิบัติ
วิชาชีพแพทยไมนอยกวา 5 ป
ตอเน่ืองในประเทศแหลงกําเนิด 

กอนท่ีจะสมัครขอขึ้นทะเบียนหรือ
ขอรับใบอนุญาต 

ปฏิบัติสอดคลองตามนโยบายการ
พัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง (CPD) 
ของประเทศแหลงกําเนิดในระดับท่ี

นาพอใจ 

ไดรับใบรับรองวาไมมีประวัติการกระทําผิดอยาง
รายแรงดานเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ ระดับทองถิ่นและระหวางประเทศ ใน
การประกอบวิชาชีพแพทยทั้งในประเทศแหลงกําเนิด

และประเทศอื่นๆ เทาที่ผูมีอํานาจกํากับดูแลดาน
วิชาชีพแพทย (PMRA) รับทราบ 

ไมอยูในระหวางการสอบสวนหรือมี
คดีความทางกฎหมายท่ียังคางอยูใน
ประเทศแหลงกําเนิดและประเทศ

อ่ืน 

มีคุณสมบัติดานอื่นๆ ตามที่หนวยงาน
กํากับดูแลวิชาชีพแพทย (PMRA) หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศผูรับ

เห็นสมควรในการกําหนดคุณสมบัติของ
การขอข้ึนทะเบียน และ/หรือขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย 

ขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพแพทยของอาเซียน 

แพทยที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดสามารถจดทะเบยีนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย

ในประเทศอาเซียนได แตจะตองปฏิบัติตามกฎระเบยีบภายในของประเทศน้ันๆ เชนในกรณีของ

ไทย แพทยตางชาติจะตองปฏบิัตเิหมอืคนไทยคือ ตองผานการสอบเพ่ือใหไดใบอนุญาต (หนวยงาน

ที่กํากับดูแลของไทยคือ แพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข) และภายใตเงื่อนไขดังน้ี 
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      โอกาส : 

1. ประเทศอาเซียนท่ีมีความพรอมสามารถดําเนินการไดกอน (ASEAN minus X)  

2. แลกเปล่ียนขอมูลและการเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ แบงปนความรูความชํานาญเรื่องมาตรฐาน
และคุณสมบัติของแพทยตางชาติระหวางกัน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการแพทยไทย 

3. การตั้งโรงพยาบาลในแถบชายแดน เพ่ือดึงดูดผูใชบริการในประเทศใกลเคียง เนื่องจากใน
ตางประเทศมีกฎระเบียบท่ีซับซอนยุงยาก 

4. การทองเท่ียวเชิงการแพทย (Medical Tourism) ชวยเพ่ิมรายไดใหกับประเทศและแพทย
ไทย และชวยดึงแพทยผูเชี่ยวชาญกลับมาทํางานในประเทศไทย (Reverse Brain Drain) 

 

      ความทาทาย : 

1. ประเทศในอาเซียนมีการกํากับดูแลวิชาชีพแพทยในระดับมาตรฐานท่ีตางกัน 

2. การขาดแคลนอุปทานดานสุขภาพ เชน บุคลากรทางการแพทย  

3. ปญหาการส่ือสารดานภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ในอาเซียน 
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 โอกาสและความทาทาย สาขาวิชาชีพแพทย 



1. พัฒนาทักษะดานภาษาและความเขาใจในวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน  

2. สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาความรวมมือกับสถาบันการศึกษาท่ีไดรับการรับรองใน

ตางประเทศ (ไมเพียงแคในอาเซียน) ใหมีประชุมวิชาการระหวางประเทศ สงเสริมให

มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน และการสอบใบอนุญาตเปนภาษาอังกฤษ  

3. เปดการศึกษาแพทยหลักสูตรนานาชาติ และใหมีโรงเรียนแพทยของเอกชนเพ่ิมมาก

ขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพแพทยและยกระดับมาตรฐานการแพทยของไทย 

ดังเชนประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  

4. สงเสริมการออกใบอนุญาตชั่วคราว เพ่ือใหแพทยตางชาติสามารถเขามาฝกอบรมและ

ทํางานในประเทศ และเพ่ือแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยของไทย 
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 แนวทางการปรับตัว สาขาวิชาชีพแพทย 



พยาบาล 

เปดโอกาสสูอาเซียน : ความทาทายทางวิชาชีพ 
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สําเร็จการศึกษาวิชาชีพการ
พยาบาล 

จดทะเบียน และ/หรือไดรับ
ใบอนุญาตจากประเทศ

แหลงกําเนิด ที่ยังมีผลใน
ปจจุบัน 

มีประสบการณในภาคปฏบิัติ
วิชาชีพพยาบาลไมนอยกวา 3 
ปตอเน่ือง กอนที่จะสมัครขอขึ้น
ทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต 

ปฏิบัติสอดคลองตามนโยบาย
การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

(CPD) ของประเทศ
แหลงกําเนิดในระดับที่นาพอใจ 

ไดรับใบรับรองจากผูมีอํานาจกํากับดแูล
ดานวิชาชีพพยาบาล (NRA) ของประเทศ
แหลงกําเนิดวา ไมมีประวัติการกระทําผดิ

อยางรายแรงดานเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ ระดับทองถ่ินและ

ระหวางประเทศ ในการประกอบวิชาชีพ
พยาบาล 

มีคุณสมบัติดานอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนด เชน ตอง
แสดงผลตรวจรางกายหรือผานการทดสอบ

สมรรถภาพ หรือขอกําหนดอ่ืนใดตามท่ี
หนวยงานกํากับดูแลวิชาชีพพยาบาลหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือหนวยงานของรัฐใน
ประเทศผูรับเห็นสมควรในการกําหนดคุณสมบัติ

ของการขอขึ้นทะเบียน และ/หรือขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล 

ขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพการพยาบาลของอาเซียน 

พยาบาลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดสามารถจดทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลในประเทศอาเซียนได แตจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศน้ันๆ (ใน

กรณีของไทย หนวยงานที่กํากับดูแลคือ สภาการพยาบาล) และภายใตเงื่อนไขดังน้ี 
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  โอกาส : 

1. การทองเที่ยวเชิงการแพทย (Medical Tourism) ดวยอัตลักษณของพยาบาลไทย ในการ

ใหบริการที่ดีและตอนรับอยางไทย เปนที่ประทับใจของคนไข ทําใหมีผูเขามาใชบริการเปนจํานวน

มาก สรางรายไดแกหลายภาคสวนเศรษฐกิจ 

  ความทาทาย : 

1. การขาดแคลนพยาบาล โดยถูกดึงตัวไปทํางานในธุรกิจโรงพยาบาลตางชาติที่เนนไปที่คนไขในกลุม

รายไดสูง 

2. ประเทศคูแขงไทยที่ผลิตพยาบาลในปจจุบัน คือ ฟลิปปนส อินเดีย และจีน โดยผลิตเปนจํานวน

มากและใชภาษาอังกฤษไดดีกวา รวมทั้งเวียดนาม ที่มีการเปดโรงเรียนสอนพยาบาลเปนภาษาไทย 

3. พยาบาลไทยยังไมต่ืนตัวเร่ือง AEC โดยคิดวาเปนเร่ืองไกลตัว 

4. ขาดทักษะดานภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ในอาเซียน 
28 

โอกาสและความทาทาย สาขาวิชาชีพพยาบาล 



1. เปดรับบุคลากรพยาบาลตางชาติเขามาทํางานในประเทศไทย ภายใตขอตกลงยอมรับรวม
และภายใตกฎหมายของไทย เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนพยาบาล  

2. ภาครัฐควรปฏิรูประบบการศึกษาพยาบาล รักษาพยาบาลท่ีมีความสามารถไวไมใหถูกดึงตัว
ไป และเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรพยาบาลท่ีมีการขาด
แคลน และพัฒนาบุคลากรตามแนวโนมความตองการ รัฐบาลควรมีความมุงมั่นแนวแนใน
การดําเนินนโยบาย เมื่อประกาศบังคับใชแลวตองดําเนินการใหสําเร็จ  

3. การผลิตพยาบาลควรมีการปรับตัวตลอดเวลา ไมยึดติดอยูกับรูปแบบเดิม ควรพัฒนาท้ังใน
ดานปญญาและการทํางาน  

4. ฝายการศึกษา อาจารยพยาบาล ฝายบริการพยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาล ควร
ตระหนักถึงบทบาทรวมกัน เพ่ือใหเกิดบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพโดยรวม 

5. การเสริมทักษะทางภาษา และสนับสนุนการเรียนรูวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน  

6. จัดตั้งหนวยงานท่ีศึกษาและใหภาพรวมท่ีครบถวนดานการรวมลงทุน และสรางหุนสวน
ยุทธศาสตรทางธุรกิจการรักษาพยาบาล 
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 แนวทางการปรับตัว สาขาวิชาชีพพยาบาล 



ทันตแพทย 

เปดโอกาสสูอาเซียน : ความทาทายทางวิชาชีพ 
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สําเร็จการศึกษาวิชาชีพทันต
แพทยซึ่งไดรับการยอมรับจากผูมี

อํานาจกํากับดูแลดานวชิาชีพ
ทันตแพทย (PDRA) ของประเทศ

แหลงกําเนิดและประเทศผูรับ 

จดทะเบียน และ/หรือไดรับ
ใบอนุญาตจากประเทศ

แหลงกําเนิด ที่ยังมีผลใน
ปจจุบัน 

มีประสบการณในภาคปฏิบัติ
วิชาชีพทันตแพทยไมนอยกวา 5 
ปตอเนื่องในประเทศแหลงกาํเนิด 

กอนท่ีจะสมัครขอข้ึนทะเบียน
หรือขอรับใบอนุญาต 

ปฏิบัติสอดคลองตามนโยบาย
การพัฒนาวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง (CPD) ของประเทศ
แหลงกําเนิดในระดบัที่นาพอใจ 

ไดรับใบรับรองวาไมมีประวัติการกระทาํผิด
อยางรายแรงดานเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ ระดับทองถิ่นและระหวาง
ประเทศ ในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย
ทั้งในประเทศแหลงกําเนิดและประเทศอื่นๆ 
เทาที่ผูมีอํานาจกํากับดูแลดานวิชาชีพทันต

แพทย (PDRA) รับทราบ 

ไมอยูในระหวางการสอบสวนหรอืมี
คดีความทางกฎหมายที่ยังคางอยูใน
ประเทศแหลงกําเนดิและประเทศอืน่ 

มีคุณสมบัติดานอ่ืนๆ ตามท่ีหนวยงาน
กํากับดูแลวิชาชีพทันตแพทย (PDRA) 
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของของประเทศ

ผูรับเห็นสมควรในการกําหนดคุณสมบัติ
ของการขอขึ้นทะเบียน และ/หรือขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทย 

ขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพทันตแพทยของอาเซียน 

ทันตแพทยที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดสามารถจดทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ทันตแพทยในประเทศอาเซียนได แตจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศน้ันๆ (หนวยงาน

ที่กํากับดูแลของไทยคือ ทันตแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข) และภายใตเงื่อนไขดังน้ี 
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 โอกาส : 

1. แลกเปล่ียนขอมูลวิชาการระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

2. การเขาไปลงทุนในตางประเทศ 

  ความทาทาย : 

1. หลักสูตรทันตแพทยในประเทศอาเซียนมีความหลากหลาย และมีการ

ควบคุมการประกอบวิชาชีพโดยวิธีการและองคกรท่ีแตกตางกัน  

2. ขาดทักษะความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการทําธุรกิจในตางประเทศ 

3. การขาดแคลนทันตแพทยในประเทศ 
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โอกาสและความทาทาย สาขาวิชาชีพทันตแพทย 



1. ใหความสนใจเขารวมรับฟงการสัมมนาและการบรรยายเก่ียวกับอาเซียน 

2. พัฒนาทักษะดานภาษา ท้ังภาษาอังกฤษ และภาษาหลักของประเทศท่ีตองการเขาไปทํางาน  

3. เรียนรูทําความเขาใจและศึกษาเทคโนโลยใีหมๆ ในปจจุบัน 

4. สรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปดเสรี 

5. รัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดสัมมนาวิชาชีพเก่ียวกับกฎกตกิาและคาจางในการ

ประกอบวิชาชีพในแตละประเทศสมาชิกอาเซยีน จัดทําคูมือสําหรับแตละวิชาชีพท่ีอานงาย 

พรอมท้ังใหขอมูลเก่ียวกับแนวทางการไปลงทุนในตางประเทศท่ีนําไปใชไดในทางปฏิบัติ  

6. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น เชน เปดหลักสูตรการเรียน

การสอนเพ่ิม และทําการตลาดประชาสัมพันธใหนักเรียน นักศึกษา ทราบถึงสถานการณ

ความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย 
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 แนวทางการปรับตัว สาขาวิชาชีพทันตแพทย 



นักบัญชี 

เปดโอกาสสูอาเซียน : ความทาทายทางวิชาชีพ 
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สาขาวิชาชีพนักบัญชี 
• กรอบขอตกลงยอมรับรวมในสาขาบัญชีของอาเซียน (ASEAN MRA 

Framework on Accountancy Services) 

• แนวทางเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาไปทํางานดานบัญชีในอาเซียน โดย

หลักเกณฑ พ้ืนฐานประกอบดวยหลักเกณฑเรื่อง การศึกษา การสอบ 

ประสบการณ กระบวนการใหการยอมรับ ระบบขอมูลเอกสาร ระเบียบวินัย

และหลักจริยธรรม มาตรฐานและแนวปฏิบัติสากล 

• MRA ที่จะจัดทําข้ึนในอนาคตจะตองไมลดทอนสิทธิ อํานาจ หนาที่ของสมาชิก

อาเซียนแตละประเทศ ในการกํากับดูแลและออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมาย

ภายใน โดยหนวยงานของไทยที่กํากับดูแลคือ สภาวิชาชีพบัญชี 
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 โอกาส :  

1. พัฒนาอาชีพและแลกเปล่ียนประสบการณทํางาน 

2. การรุกตลาดในธุรกิจบัญชีในประเทศเพ่ือบาน เชน เมียนมาร เวียดนาม และกัมพูชา 

 ความทาทาย :  

1. การขาดความเขาใจในการเปดเสรีการคาบริการ และหลักเกณฑขอตกลงยอมรับรวม 

2. กฎหมาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑในการออกใบอนุญาตและการข้ึนทะเบียนวิชาชีพ
บัญชีในแตละประเทศมีความแตกตาง 

3. สํานักงานบัญชีไทยเสียเปรียบทางดานองคความรู การสราง Brand และฐานลูกคา  

4. กฎหมายไทยไมเอื้อตอการรักษาผลประโยชนของนักบัญชีไทย 

5. ระดับคุณภาพที่หลากหลายของบัญชีบัณฑิตไทย ทําใหบางกลุมไมสามารถแขงขันกับนัก
บัญชีตางชาติได 

6. ขอจํากัดดานการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
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โอกาสและความทาทาย สาขาวิชาชีพบัญชี 



• พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ  

• สถาบันอุดมศึกษาควรปรับทัศนคติใหเปนนานาชาติมากข้ึน และผลิต

บัณฑิตบัญชีท่ีเฉพาะทางและเหมาะสมกับความตองการ 

• สรางทัศนคติการคิดเชิงรุกและสงเสริมการเขาไปเปดสํานักงานบัญชี

ไทยในตางประเทศ 

• การเปดสํานักงานบัญชีของตางชาติในไทย ตองมีขอกําหนดชัดเจนวา

ตองจางนักบัญชีไทย และใหปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัดเรื่อง

หลักเกณฑการจางงาน เพ่ือแกปญหานักบัญชีตางชาติแอบแฝง 
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แนวทางการปรับตัว สาขาวิชาชีพบัญชี 



ทองเท่ียว 

เปดโอกาสสูอาเซียน : ความทาทายทางวิชาชีพ 
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สาขาวิชาชีพทองเท่ียว 
• ขอตกลงยอมรับรวมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวแหงอาเซียน  

      (ASEAN MRA on Tourism Professionals)  

• พิจารณาสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรในตําแหนงตางๆ โดยใชคุณสมบัติ 

การศึกษา การฝกอบรม และ/หรือประสบการณในการทํางาน เปนเกณฑในการรับรอง

มาตรฐาน 

• ผูผานการรับรองคุณสมบัติและไดรับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพมีสิทธิไปทํางานในประเทศ

สมาชิกอาเซียนได แตยังตองปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอกําหนดที่เก่ียวของของประเทศที่เขา

ไปทํางาน 
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 โอกาส : 

1. เปนยุทธศาสตรที่ประเทศไทยใหความสําคัญในเวทีระดับ ASEAN  ASEAN+3 และ ASEAN+6 

2. การปรับปรุงคุณภาพบริการการทองเที่ยว โดยการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ 

 ความทาทาย :  

1. ความตื่นตัวในการเปดเสรีดานบริการการทองเที่ยวยังชามาก 

2. ทักษะดานภาษา และความเขาใจในวัฒนธรรมประเทศในอาเซียน 

3. อาชีพมัคคุเทศกยังไมไดรวมอยูใน MRA บริการการทองเที่ยว 

4. คุณภาพและระดับของนักทองเที่ยวที่เขามาในประเทศไทย 

5. การขาดแคลนแรงงานในระดับปฏิบัติการ เชน แมบาน 

6. การแขงขันคอนขางสูงในภาคการโรงแรม เมื่อเกิดการแขงขันดานราคา ทําใหไมสามารถจาง

แรงงานที่มีคุณภาพได 
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โอกาสและความทาทาย สาขาวิชาชีพทองเท่ียว 



1. พัฒนาหลักสูตรการทองเที่ยวแหงอาเซียน (Common ASEAN Tourism Curriculum: 

CATC) 

2. ภาครัฐควรสนับสนุนการศึกษาดานภาษา ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม จัดหลักสูตรใน

สาขาที่ขาดแคลน สนับสนุนการอบรมในเชิงลึกและตอเนื่อง 

3. รัฐควรเปล่ียนบทบาทจาก “กํากับดูแล” เปน “ดูแลและใหการสนับสนุน” 

4. ภาคเอกชนควรลงทุนในการฝกอบรมบุคลากร สรางพันธมิตรทางธุรกิจ และรวมกลุมไป

ลงทุนในตางประเทศ 

5. จัดทําแผนพัฒนากลยุทธพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

6. จัดต้ังสภาวิชาชีพมัคคุเทศก และบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด 

7. ควรสรางตราสินคา (Brand) เพ่ือใหเปนเอกลักษณของไทย 
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แนวทางการปรับตัว สาขาวิชาชีพทองเท่ียว 



ขอบคุณ 
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