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สรุปประเด็นคําถาม

1. บทบาทและการเตรียมความพรอมของสถาบันการศึกษาไทยเพื่อ
 พัฒนาขีดความสามารถและสงเสริมใหวิศวกรไทยสามารถออกไป
 ทํางานในตลาดอาเซียนไดอยางเต็มความสามารถ

2. บทบาทและการเตรียมความพรอมของสถาบันการศึกษาไทยเพื่อ
 เตรียมตัววิศวกรไทยใหพรอมและสามารถรับมือกับการเขามารุกตลาด

 ของวิศวกรตางชาติ
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สรุปประเด็นความคิดกอนการตอบคําถาม
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1. สรุปคุณสมบัติในการเปนวิศวกรอาเซียน
1. สําเร็จระดับปริญญาทางวศิวกรรมที่ไดรับการยอมรับโดยองคกรดานการรับรองหลักสูตร

 วิศวกรรมไมวาจะในประเทศแหลงกําเนิดหรือประเทศผูรับ หรือไดรับการประเมินและ
 ยอมรับวาเทียบเทา

2. มีการขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตที่มีผลในปจจุบันเพือ่ประกอบวิชาชีพในแหลงกําเนิดโดย 
PRA ของประเทศสมาชิกอาเซียน

3.  มีประสบการณ ในภาคปฎิบัติและมีความหลากหลายมาไมต่ํากวา 7 ป หลังสําเร็จการศึกษา 
ทัง้นีจ้ะตองไดรับผิดชอบในงานดานวิศวกรรมที่เดนชัด มาแลวไมนอยกวา 2 ปดวย

4. ปฎิบัติสอดคลองตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพตอเนือ่ง (CPD) ในประเทศแหลงกําเนิดใน
 ระดับทีน่าพอใจและ

5. ไดรับใบรับรองจาก PRA ของประเทศแหลงกําเนิดและไมมีประวัติการกระทําผิดรายแรง
 ดานเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ระดับทองถิ่นและระหวางประเทศในการ

 ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
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1.1 เงือ่นไขการประกอบวิชาชีพวิศวกรอาเซียน

• วิศวกรวิชาชีพตางดาวจดทะเบียน จะตองไมประกอบวิชาชีพเพียงลําพัง
 แตจะตองประกอบวิชาชีพรวมกับวิศวกรวิชาชีพทองถิ่นที่ไดรับ

 มอบหมายของประเทศผูรับในขอบเขตของความสามารถและความถนัด
 ในวิชาชีพ

• วิศวกรวิชาชีพตางดาวจดทะเบียน (RFPE) จะตองจะดําเนินการตามหลัก
 ปฏิบัติวิชาชีพของทองถิ่นและสากลสอดคลองกับจรรยาบรรณและความ
 ประพฤติที่มีและใชบังคับโดยประเทศแหลงกําเนิด
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2. สรุปผลกระทบ AEC โดยทั่วไป 
1. เกิดการขยายตัวของตลาดในดานจํานวนและคุณภาพของสินคาบริการ

2. เกิดการลงทุนในดานโครงสรางของระบบการขนสงและบริการ 
ทรัพยากรการผลิต และจําหนายสินคา

3. เกิดการยายการลงทุน ขยายทุน รวมลงทุน และบูรณาการของการ
 บริการ

4. การลดความแตกตาง ความหลากหลายของสินคา การบริการ และ
 มาตรฐานงานวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความตองการดานคุณภาพของ

 ผูรับบริการ
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2. สรุปผลกระทบ AEC โดยทั่วไป 
5. มีการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มจํานวนของวิศวกรและชางเทคนิคตาม

 ความตองการของการลงทุนโครงสรางการขนสง และ การผลิตสินคา 
เพื่อตอบสนองความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา

6. เกิดการเคลื่อนยายและวิศวกรและแรงงานฝมือ ผูชํานาญการที่ม
 

ี

คุณภาพไปสูพื้นที่มีศักยภาพในการแขงขัน

7. เกิดมาตรการสงเสริมและพัฒนาแรงงานฝมือที่ตอบสนองความ
 ตองการทองถิ่น
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ปจจัยการแขงขันการคาและบริการในตลาดเสรี

• ราคาสินคาและบริการที่เหมาะสม(Price)

• คุณภาพสินคาและบริการตามมาตรฐานกําหนด (Quality)

• การจัดใหมีสินคาและบริการที่เพียงพอตามความตองการของลูกคา 
(Availability)

• การใหลูกคาไดเขาถงึสินคาและบริการนั้นโดยงาย (Accessibility)

• สามารถสงมอบสินคาและบริการใหลูกคาภายในเวลากําหนด 
(Deliverability of goods and services in time of needs)

8



ประเด็นคําตอบเพื่อการเตรียมความพรอมของ  
สถาบันการศึกษาไทย
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ขอพิจารณาของสถาบันการศึกษาไทย

1. การเพิ่มจํานวนวิศวกรไทย

2. การสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

3. การพัฒนากรอบความสามารถของวิศวกร

4. การเชื่อมโยงอตุสาหกรรม
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1. การเพิ่มจํานวนวิศวกรไทย

• จัดหลักสูตรและเพิ่มจํานวนนักศึกษารับเขาตามโครงการรวมมือกับ
 ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ

• ผลักดันการแกไขขอบังคับและระเบียบสภาวิศวกร ดานการขึ้นทะเบียนและการ
 พัฒนาสงเสริมวิชาชีพวิศวกรรม ในสาขาที่ไมใชการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 ควบคุม เพื่อใหได CPD และ Competency framework

• ผลักดันสภาวิศวกรหรือจัดใหมีหนวยงานกลางเพื่อรับรองหลักสูตรวิศวกรรมตาม
 เกณฑผลลัพธการเรียนรู
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2. การสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. จัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรตามเกณฑผลลพัธการเรียนรูที่ม

 
ี

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของสากลและความ
 ตองการของอุตสาหกรรม  

2. ขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรตามหลักเกณฑผลลัพธการเรียนรู

3. เชื่อมโยงอุตสาหกรรมทองถิ่นและในภูมิภาค เพื่อพัฒนาคุณภาพ
 บัณฑิตผานการฝกปฏิบัติ ความรวมมือทางวิชาการ งานวิจัยและการ

 พัฒนาอุตสาหกรรม
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2. การสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

4. จัดระบบการบริหารทรัพยากรการศึกษาที่เนนผลลัพธการเรียนรู

5. จัดองคความรูในหลักสูตรดานการปฏิบัติวิชาชีพ มาตรฐานทาง
 วิศวกรรมในตางประเทศ

6. จัดการ/ให ทุนการศึกษานักศึกษาอาเซียนในจํานวนเพียงพอใหเกิด
 สภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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2. การสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

7. จัดใหมีระบบการศึกษานานาชาติและมีสภาพแวดลอมที่มีความ
 หลากหลายวัฒนธรรม ใหไดรับการยอมรับคุณภาพจากการรับรอง

 หลักสูตร การประเมินและวัดผลในเวทีสากล ในราคาที่เหมาะสม
8. อบรมอุตสาหกรรมดานมาตรฐานและแนวปฏิบัติในงานวิศวกรรมใน

 ภูมิภาค

9. เพิ่มความสามารถของระบบเครือขายการสื่อสารทางอินเตอรเนทเพื่อ
 รองรับการสืบคนและการศึกษาระหวางประเทศ
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3. การพัฒนากรอบความสามารถของวิศวกร

• สถาบันการศึกษารวมกับอุตสาหกรรมและภาครัฐจัดทําเกณฑ  
Engineering Profession Competency Framework  ท

 
ี่

สอดคลองกับ มาตรฐานสากล เพื่อใหสามารถนําไปใชประกอบการรับสมัครงาน
 และการพัฒนาบุคคลากรในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ และเพื่อให

 


สถาบันการศึกษานําไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลอง และ
 ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถตามความตองการของอุตสาหกรรมไทยอยางแทจริง

• อบรมและใหความรูอุตสาหกรรมดานการพัฒนา Engineering 
Profession Competency ในระบบสากล 
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4. การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

สถาบันการศึกษาจัดทําโครงการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในทองถิ่น
 และในภูมิภาคที่เปน stake holder ของการผลิตบัณฑิต

 วิศวกรรมศาสตรของสถาบันนั้นๆ เพื่อใหสถาบันการศึกษาสามารถ
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิตในจํานวนที่เหมาะสมและมีคุณภาพตาม

 ความตองการของอุตสาหกรรมนั้นๆ

2. อบรมดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีและบริการวิจัยพัฒนาตามความตองการของ

 อุตสาหกรรมในการขยายการลงทนุอาเซียน

3. ชวยพัฒนามาตรฐานสินคาและบริการตามความตองการตลาดอาเซียน

4. ชวยเสริมความสามารถของอุตสาหกรรมในการแขงขันทางการคาและบริการ
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สรุป

• สถาบันการศึกษารวมกับอุตสาหกรรมในการผลิตวิศวกรไทยและเสริม
 ปจจัยการแขงขันในตลาดการคาเสรีในดาน

• Price
• Quality
• Availability
• Accessibility
• Deliverability

• อุตสาหกรรมมีทางเลือกการจางงานวิศวกรที่มีคุณภาพในอาเซียน
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ขอบคุณครับ
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