
ร ศ .  ด ร .  พั ช ร า ว ลั ย  ว ง ศ์ บุ ญ สิ น  แ ล ะ ค ณ ะ

ศู น ย์ ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า ม นุ ษ ย์ แ ล ะ ย้ า ย ถิ่ น

วิ ท ย า ลั ย ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร์

จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย

การเคล่ือนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซียน: 
กรณีศึกษาวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
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ประชาคม
ความม่ันคง

อาเซียน

ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน

ประชาคม
สังคม

วัฒนธรรม
อาเซียน

ประชาคมอาเซียน 2558  
(ค.ศ. 2015)

หลักการและเหตุผล
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หลักการและเหตุผล

ASEAN
Economic
Blueprint

ASEAN
Economic

Community

Single Market 
and 

Production Base 

เงินทุน

สินค้า

บริการ

แรงงาน
ฝีมือ

การเปิดเสรี
-Market Access

-National Treatment

การอ านวย
ความสะดวก

Freer
Flows

AIA

AFAS: Mode 4

ระดับวิชาชีพ

มาตรฐานในการประกอบอาชีพ/ วิชาชีพ
MRA



รูปแบบการค้าบริการ:

Mode 1:

การให้บริการข้ามพรมแดน

Mode 2:

การเดินทางไปบริโภคใน
ต่างประเทศ

Mode 3:

การจัดตั้งธรุกิจ

Mode 4:

การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา
ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 5



ASEAN Connectivity
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Road Transport Network
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วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีในอาเซียนด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานประเภทผู้
ให้บริการทางวิชาชีพด้านวิศวกรรมต่อการแข่งขันของแรงงานวิชาชีพด้านวิศวกรรม/
สถาปัตยกรรมของไทยในตลาดแรงงานภายในประเทศ

 เพื่อศึกษาโอกาสและอุปสรรคของการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ ด้านวิศวกรรม/
สถาปัตยกรรมของไทยในการ เข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน

 เพื่อน าองคค์วามรู้มาพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ เพื่อรองรับการปรับตัว
ของแรงงานวิชาชีพด้านวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมของไทยสู่ตลาดแรงงานวิชาชีพด้าน
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรมในอาเซียน ภายหลังการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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 ข้อมูลพื้นฐานด้านตลาดแรงงานวิชาชีพ
วิศวกรรม/สถาปัตยกรรม และการเปิดเสรี
ตลาดแรงงานวิชาชีพนี้ในระดับภมูภิาค
อาเซียน 

 มาตรฐานวิชาชพีของอาเซียน จากมมุมองด้าน
ข้อตกลงการยอมรับร่วมในการเข้าถึงตลาด 
แรงงานวิชาชีพดา้นวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม
ในอาเซียน

 ผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบ จากการเปิด
เสรีอาเซียนด้านแรงงานวิชาชีพวิศวกรรม/
สถาปัตยกรรม

 โอกาสและอุปสรรคของการเคลื่อนย้าย
แรงงานวิชาชีพวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมของ
ไทย 

ขอบเขตของการวิจัย Methodology

 การวิจัยเอกสาร 
 แบบจ าลอง GTAP 

 SWOT Analysis

 การสัมภาษณ์เชิงลึก 
 การประชุมระดมสมอง

Extra: การส ารวจความคิดเห็นต่อการเปิดเสรี
นิสิต นักศึกษา102 คน จาก 4 มหาวิทยาลยั: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลยัอิส
เทิร์นเอเซีย
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เนื้อหาที่จะน าเสนอต่อไป

  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และ ASEAN Economic Community 

2015 

 ตลาดวิชาชีพวศิวกรรม และวิชาชพีสถาปัตยกรรม
 การเปิดเสรีวิชาชีพวศิวกรรม และวิชาชีพสถาปัตยกรรมในระดับอาเซียน

 MRAs วิชาชีพวศิวกรรม และวิชาชีพสถาปัตยกรรม

 ผลกระทบจากการเปิดเสรวีิชาชีพวิศวกรรม และวชิาชีพสถาปัตยกรรม
 เชิงปริมาณ (Models)

 เชิงคุณภาพ (SWOT Analysis)

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
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P I T I  S R I S A N G N A M , P H D

FA C U LT Y  O F  E C O N O M I C S

C H U L A L O N G K O R N  U N I V E R S I T Y

ASEAN and Economic 
Integration

12



Economic Integration

 Economic integration is a term used to describe how different 
aspects between economies are integrated. The basics of this 
theory were written by the Hungarian Economist Béla Balassa
in the 1960s. As economic integration increases, the barriers 
of trade between markets diminishes. The most integrated 
economy today, between independent nations, is the 
European Union and its euro zone.

 Economic integration also tends to precede political 
integration. In fact, Balassa believed that supranational 
common markets, with their free movement of economic 
factors across national borders, naturally generate demand for 
further integration, not only economically (via monetary 
unions) but also politically--and, thus, that economic 
communities naturally evolve into political unions over time.
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Degree of Economic Integration

 Preferential Trading Areas (PTAs) 

 Free Trade Areas (FTAs) 

 Customs union 

 Common market / Single market

 Economic and monetary union 

 Complete economic integration 

Complete 
Integration

Economic and 
Monetary Union

Common Market

Customs 
Union

FTAs

PTAs
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Common Market (CM) / Single Market 

Common market

Free flows of 
Goods, Services, Capital and Labour
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Beyond Common Market

 Economic and monetary union 

= Common Market + Common Currency

 European Union was formally established when the 
Maastricht Treaty came into force on 1 November 
1993

 Complete economic integration

= Complete economic integration is the final stage of 
economic integration

= Full Monetary Union + Complete or Near-Complete Fiscal 
Policy Harmonisation
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International Trade Negotiations 
(Level of Negotiations)

 Multilateral Trading Agreements WTOs

 Regional Trading Agreements
 ASEAN

 ASEAN +1, ASEAN +3, ASEAN +6

 Bilateral Trading Agreements
 Thailand - Australia Free Trade Agreement: TAFTA

 Japan-Thailand Closer Economic Partnership Agreements: JTEPA 

 Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement: TNZCEP 

 Thailand-Peru Closer Economic Partnership Agreement (Early Harvest)

 India-Thailand Free Trade Area: ITFTA (Early Harvest)
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ASEAN: The Association of Southeast Asian Nations

 The Association of Southeast Asian Nations, commonly 
abbreviated ASEAN , is a geo-political and economic organization of 10 
countries located in Southeast Asia, which was formed on 8 August 1967 
by Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand. Since 
then, membership has expanded to include Brunei, Burma 
(Myanmar), Cambodia, Laos, and Vietnam. Its aims include the 
acceleration of economic growth, social progress, cultural development 
among its members, the protection of the peace and stability of the 
region, and to provide opportunities for member countries to discuss 
differences peacefully.

 ASEAN spans over an area of 4.46 million km2, 3% of the total land area of 
Earth, with a population of approximately 600 million people, 8.8% of the 
world population. In 2010, its combined nominal GDP had grown to USD 
$1.8 trillion. If ASEAN were a single country, it would rank as the 9th

largest economy in the world and the 3rd largest in Asia in terms of 
nominal GDP.
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History of ASEAN

 The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was established on 8 
August 1967 in Bangkok, Thailand, with the signing of the ASEAN 
Declaration (Bangkok Declaration) by the Founding Fathers of ASEAN, namely 
Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand.

 Brunei Darussalam then joined on 8 January 1984, Viet Nam on 28 July 1995, Lao 
PDR and Myanmar on 23 July 1997, and Cambodia on 30 April 1999, making up 
what is today the ten Member States of ASEAN.

 In 1992, the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) scheme was signed as a 
schedule for phasing tariffs and as a goal to increase the region’s competitive 
advantage as a production base geared for the world market. This law would act 
as the framework for the ASEAN Free Trade Area. 

 After the East Asian Financial Crisis of 1997, a revival of the Malaysian proposal 
was established in Chiang Mai, known as the Chiang Mai Initiative, which calls for 
better integration between the economies of ASEAN as well as the ASEAN Plus 
Three countries (China, Japan, and South Korea).
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ASEAN COMMUNITY

 The ASEAN Vision 2020, adopted by the ASEAN Leaders on the 
30th Anniversary of ASEAN in 1997, agreed on a shared vision of 
ASEAN as a concert of Southeast Asian nations, outward 
looking, living in peace, stability and prosperity, bonded 
together in partnership in dynamic development and in a 
community of caring societies.

 At the 9th ASEAN Summit in 2003, the ASEAN Leaders resolved 
that an ASEAN Community shall be established.

 At the 12th ASEAN Summit in January 2007, the Leaders affirmed 
their strong commitment to accelerate the establishment of an 
ASEAN Community by 2015 and signed the Cebu Declaration on 
the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community 
by 2015.
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ASEAN COMMUNITY

 On 15 December 2008 the members of ASEAN met in 
the Indonesian capital of Jakarta to launch an “ASEAN 
Charter”, signed in November 2007, with the aim of moving 
closer to "an EU-style community". The charter turns ASEAN 
into a legal entity and aims to create a single free-trade area 
for the region encompassing 500 million people.

 The ASEAN Community is comprised of three pillars, namely 
the ASEAN Political-Security Community, ASEAN Economic 
Community and ASEAN Socio-Cultural Community. Each 
pillar has its own Blueprint, and, together with the Initiative 
for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework and IAI Work 
Plan Phase II (2009-2015), they form the Roadmap for and 
ASEAN Community 2009-2015.
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ASEAN Economic Community

The ASEAN Economic Community (AEC) shall be the 
goal of regional economic integration by 2015. AEC 
envisages the following key characteristics: 

 a single market and production base, 

 a highly competitive economic region, 

 a region of equitable economic development, and 

 a region fully integrated into the global economy.
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ASEAN Economic Community (AEC)

 As a system of rules, AEC consists of
1. AFTA: ASEAN Free Trade Area  ATIGA: ASEAN Trade in 

Goods Agreement 
2. AFAS: ASEAN Framework Agreement on Trade in Services
3. ACIA: ASEAN Comprehensive Investment Area
4. A highly competitive economic region: Competitive policy, 

Consumer protection, Intellectual Property Rights, Ratifying 
transport agreements 

5. IAI: Initiative for ASEAN Integration Work Plan Phase II 
(2009-2015) 

6. Free Trade Agreements With Other Countries: PR China, 
Korea, Japan, Australia, New Zealand and India, ASEAN +3, 
ASEAN +6
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Free Flow of Goods

 The ASEAN Free Trade Area (AFTA) has now been virtually 
established. ASEAN Member Countries have made significant 
progress in the lowering of intra-regional tariffs through the 
Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for AFTA. 

 From 1 January 2010, all tariffs for products in the Common 
Effective Preferential Tariff (CEPT) Inclusion Lists of ASEAN-6 
representing 99 percent of total tariff lines have been 
eliminated for intra-ASEAN trade. For the CLMV countries, 
they gradually lower their intra-ASEAN import duties and 
targeted will be zero for most of the import duties by 2015. 
(ASEAN Secretariat, 2010a)
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Free Flow of Capital

 The ASEAN Comprehensive Investment Area (ACIA) will 
encourage the free flow of investment within ASEAN. The 
main principles of the ACIA are as follows

1. All industries are to be opened up for investment, with 
exclusions to be phased out according to schedules

2. National treatment is granted immediately to ASEAN 
investors with few exclusions

3. Elimination of investment impediments

4. Streamlining of investment process and procedures

5. Enhancing transparency

6. Undertaking investment facilitation measures

29



Free Flow of Services

 At present, ASEAN has concluded seven 
packages of commitments under AFAS: ASEAN 
Framework Agreement on Trade in Services.

 No barrier in trade in services by 2010 for 4 priority 
sectors (healthcare, telecommunication, air travel and 
tourism); by 2013 for logistics; by 2015 for all sectors

 National Treatment

30



GATS 4 Modes of Service Supply

Mode 1: Cross-border trade

Mode 2: Consumption abroad

Mode 3: Commercial presence

Mode 4: Presence of natural persons
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Mode 3: Commercial presence

2008 2010 2013 2015

4 Priority Sectors: Air-

Travel, IT and 

Telecommunications, 

Healthcare, Tourism)

51% 70%

Logistics 49% 51% 70%

Other Sectors 49% 51% - 70%
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Free Flow of Professional Workers

 Mutual Recognition Arrangements (MRAs) is one of the 
more recent developments in ASEAN cooperation on 
trade in services. MRAs enable the qualifications of 
professional services suppliers to be mutually recognised
by signatory Member States; hence, facilitating easier 
movement of professional services providers in the 
ASEAN region.

 Ratified only 7 MRAs: Engineering Services, Architectural 
Services, Nursing Services, Medical Practitioners, Dental 
Practitioners, Surveying Qualifications, Accountancy 
Services
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ASEAN Economic Community Scorecard

 The AEC Scorecard was developed based on the system of 
European Union Internal Market Scorecard. This system is set 
to identify any activities of all ASEAN members to realize the 
implementation of the AEC. The score is planned to calculate 
in four phases 2009, 2011, 2013 and 2015. Each member 
countries have to fill the form twice a year to report what they 
have done to realize the AEC. (ASEAN Secretariat, 2010a)  

 The current official score reported in 2009 is equal to 73.6 
percent of targets achieved. Moreover, presented by the 
Malaysian International Trade and Industry Minister, ASEAN 
already achieved 85% of its target in 2010 (Xinhuanet, 2010).
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AEC Scorecard 2008-2009

 82% achieved in for Single Market and Production Base. 

 50% achieved in Competitive Economic Region 

 100% achieved in Equitable Economic Development 

 100% achieved in Integration with the global economy 

 ASEAN may achieve the elimination of the border 
measures by 2015. But the barriers to realize single 
market or single production base such as the beyond-
the-border measures and the Non-harmonization of 
Rules and Regulations are not yet mentioned.
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ขอบเขตและตลาดวิชาชีพ

วิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม
36



วิชาชีพวิศวกรรม

U N I T E D  N A T I O N ’ S  C E N T R A L  P R O D U C T  
C L A S S I F I C A T I O N

C P C  8 6 7 - A R C H I T E C T U R A L ,  E N G I N E E R I N G  
A N D  O T H E R  T E C H N I C A L  S E R V I C E S  

CPC 8672 : บริการทั้งหมดที่เกี่ยวขอ้งกับวิศวกรรม   (8 สาขาย่อย)
CPC 8673: บริการด้านวิศวกรรมเบ็ดเสร็จ (Integrated Engineering Services) (4 สาขาย่อย)
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สาขาร่วม สาขาอื่นๆ

 วิศวกรรมโยธา 
 วิศวกรรมเครื่องกล 
 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสส์ 

 ทั้ง วิชาชีพวศิวกรรมควบคุมท่ีต้องขอ
ใบอนุญาตและวศิวกรรมที่ไม่มีการ
ควบคุม

 มีมากมายหลายสาขาตามที่แต่ละ
ประเทศจะก าหนดขึ้น 

ตลาดวิชาชีพวิศวกรรมในอาเซียน

แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน: 
แตกต่างกันในการก าหนดสาขาหลักในการขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรอาชีพ 

(ตั้งแต่ 3 ถึง 12 สาขา)
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ต า ม UN ITED  NAT ION ’S  
C E N T R A L  P R O D U C T  

C L A S S I F I C A T I O N  ( C P C ) :  
วิ ช า ชี พ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม  จั ด อ ยู่ ใ น
C P C  8 6 7 1  ภ า ย ใ ต้ ห ม ว ด  C P C  

8 6 7  – A R C H I T E C T U R A L ,  
E N G I N E E R I N G  A N D  O T H E R  

T E C H N I C A L  S E R V I C E S
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วิชาชีพสถาปัตยกรรม

 วิชาชีพสถาปัตยกรรม ตาม CPC 
8671 ครอบคลุมงานบริการแทบทุก
สาขาของสถาปัตยกรรม 

 งานบริการผังเมืองและงานบริการ
ภูมิสถาปัตยกรรม (Urban 
planning and landscape 
architectural services) จัดอยู่ใน
CPC 8674



งานบริการตามวิชาชีพสถาปัตยกรรมใน CPC 8671 แบ่งเป็น 5 ประเภทย่อย
40

 การบริการเชื่อมโยงการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมกับการบริหารจัดการตาม
สัญญา (Combined architectural design 
and contract administration services)

 การบริการอ่ืนๆ ทางสถาปัตยกรรม 
(Other architectural services)
 เช่น การเตรียมวัสดใุนการส่งเสริมและ

น าเสนองานออกแบบ การเตรียมร่างสรา้ง 
การเป็นตัวแทนในพื้นที่โครงการอย่าง
ต่อเนื่องช่วงระยะการก่อสร้าง การเตรียม
คู่มือด าเนินการ

 การบริการปรึกษาและขั้นตอนการ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Advisory 
and pre-design architectural services)

 การบริการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
(Architectural design services)

 การบริการด้านการบริหารจัดการตาม
สัญญา (Contract administration 
services)



งานบริการตามวิชาชีพสถาปัตยกรรมใน CPC 8674
41

 งานบริการผังเมือง (Urban planning 
services ) 

 จัดอยู่ในหมวดย่อย CPC 86741 

 หมายถึง การบริการพัฒนาโครงการ
เกี่ยวกับการใช้ที่ดิน การเลือกพื้นที่ใน
การใช้ที่ดิน การควบคุมและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ระบบถนน และการน า
ที่ดินมาให้บริการ เพื่อสร้างและธ ารง
รักษาการพัฒนาความเป็นเมืองอย่าง
เป็นระบบ

 งานบริการภูมิสถาปัตยกรรม
(Landscape architectural services) 
 จัดอยู่ในหมวดย่อย CPC 86742 

 หมายถึง การบริการวางแผนและออกแบบ
เพื่อให้สวนและที่ดินส าหรับการพาณิชย์
และการอยู่อาศัยมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
 การวางแผนเก่ียวกบัพืน้ที่งาน การร่างงาน 

รายการประกอบแบบและตน้ทนุในการ
พัฒนาที่ดนิ ซึ่งแสดงถึงผังดินโดยรอบ พืชที่
จะน ามาปลกู และส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ อาทิ ทางเดิน ร้ัวกัน้ตา่งๆ และพืน้ที่
ส าหรับจอดรถ ตลอดจนการบริการตรวจ
งานระหวา่งการก่อสร้าง



ตลาดวิชาชีพสถาปัตยกรรมในภูมิภาคอาเซียน

 มีลักษณะร่วมของการ
ครอบคลุม 4 สาขาย่อย คือ 

สถาปัตยกรรมหลัก

สถาปัตยกรรมผังเมือง

ภูมิสถาปัตยกรรม 

สถาปัตยกรรมภายในและ
มัณฑณศิลป์ 

 ส่วนใหญ่มีขอบเขตงานที่
ครอบคลุมสอดรับกับบริบท
สากลข้างต้น
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วิศวกรรม สถาปัตยกรรม

 วิศวกรที่ประกอบวิชาชีพนี้ในภูมิภาค มี
ไม่ถึงร้อยละ 0.25 ของประชากรทั้ง
ประเทศ 

 เวียดนาม มีวิศวกรมากที่สุดถึง 800,000 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.95 

 ประเทศที่มีจ านวนวิศวกรรองลงมา คือ 
อินโดนีเซียและไทย ตามล าดับ 

 พิจารณาในด้านสัดส่วนวิศวกรต่อ
ประชากร พบว่า สิงคโปร์มีสัดส่วนสูง
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.17 
ต่อประชากรทั้งประเทศ

 สถาปนิกในภูมิภาคไม่มากนัก 
 ผู้ที่ยังคงประกอบวิชาชีพอยู่ในแต่ละ

ประเทศมีไม่ถึงร้อยละ 0.35 ของ
ประชากรทั้งหมดของประเทศ 

 ฟิลิปปินส์จัดเป็นประเทศที่มีจ านวน
สถาปนิกมากที่สุด (16,000 คน) คิดเป็น
ร้อยละ 0.21% ของประชากรทั้งหมดของ
ประเทศ 

 สิงคโปร์มีสถาปนิก 1,469 คน แต่คิดได้
เป็นร้อยละ 0.34% ของประชากรทั้งหมด
ของประเทศ

วิศวกร และสถาปนิกยังเป็นที่ต้องการอยู่มากในภูมิภาค 
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บณัฑิตด้านวศิวกรรมศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2552 (17,506 คน)

วิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ณ 
31 ธันวาคม 2552

วิศวกรไทย
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สถาปนิกไทย
(ข้อมูลจากการส ารวจเมื่อเดือนกันยายน 2553)

 บัณฑิตที่เรียนจบในด้านสถาปัตยกรรมประมาณ 
2,400 คน

 สถาปัตยกรรมหลัก (ในประเทศ) 1,200 คน

 สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ (ใน
ประเทศ) 800 คน

 สถาปัตยกรรมผังเมือง (ในประเทศ) 100 คน

 ภูมิสถาปัตยกรรม (ในประเทศ) 100 คน

 บัณฑิตที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ (ทุกสาขา) 
ประมาณ 200 คน

 ในช่วงที่ผ่านมา มีจ านวนบัณฑิตที่จบ
การศึกษามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

 การเปิดการเรียนการสอนวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการเปิดการ
เรียนภาคพิเศษ (การรับตรง) หรือมี
การเปิดเรียนในภาคภาษาอังกฤษ 
(International course)
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จากการคาดการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในปี 2560 จะมีบัณฑิตในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ประมาณ 3,000 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2553)



รูปแบบการควบคุมวิชาชพีในอาเซียน

ได้รับปริญญา
ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชพี
ตลาดวิชาชีพ

ได้รับปริญญา
ระบบการ
ฝึกงาน

ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

ตลาดวิชาชีพ

ระบบพฒันาความรู้
ความสามารถระหวา่ง

ประกอบวิชาชพี: เงื่อนไข
ในการตอ่ใบอนญุาตฯ

ทดสอบความรู้

ทดสอบความรู้
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หลักเกณฑ์ กรอบกติกาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 แต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน มีความ
แตกต่างกัน และไม่สอดรับกันอยู่ในเชิง
เกณฑ์เงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตหรือ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนั้น

 วุฒิการศึกษา การฝึกงาน 
 ประสบการณ์ท างานวิชาชีพและการ

ทดสอบ 
 การควบคุมการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม

 ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ไม่อ านวย
ให้สถาปนิกและวิศวกรต่างชาติเข้ามา
ประกอบวิชาชีพโดยอิสระ 

 กระแสร่วมในการเข้ามาของทั้งสถาปนิก
และวิศวกรต่างชาติในแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียน
 การเป็นผู้โอนย้ายภายในบริษัท (Intra-

corporate transferees) ของบริษัทที่
มาร่วมลงทุนในลักษณะของการ
ร่วมงานกันท า (Local collaboration) 
กับสถาปนิกและวิศวกรวิชาชีพท้องถิ่น

การเข้าสู่วิชาชีพและการปฏิบัติวิชาชีพ
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วิศวกรรม

สถาปัตยกรรม

การเปิดเสรีตลาดวิชาชีพ
ระดับภูมิภาคอาเซียน

48



การเปิดเสรีตลาดวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมระดับภูมิภาคอาเซียน

 ภายใต้กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการค้าบริการ (AFAS)
 เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าสู่ตลาด (Market Access: MA) และการประ
ติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment: NT) ในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนลดข้อกีด
กันต่างๆ ที่ครอบคลุมการค้าบริการ (Mode of Supply) ใน 4 รูปแบบ

 ทั้ง 10 ประเทศยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนของการเจรจาเปดิเสรี แบบ Progressive 
Liberalization

 การศึกษา Annexes to the Protocol to Implement the Seventh Package of 
Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services (2009)
 เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดในการเข้ามาท างานของบุคลากร (Mode 4) ถือเป็น
ข้อจ ากัดที่ส าคัญที่สุดในสาขาบริการวิชาชีพ 
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ข้อสรุปท่ีส าคัญใน Seventh Package of Commitments: 

 ส่วนใหญ่ยังไม่ผูกพันตนเองต่อการเคลื่อนย้ายโดยเสรีของผู้ให้บริการทางวิชาชีพวิศวกรรม/
สถาปัตยกรรม (Market Access, National Treatment) เนื่องจากกฎหมายภายในไม่อ านวย
 ทุกประเทศมมีาตรการที่เข้มงวดกับการเข้ามาท างานของผู้ใหบ้ริการต่างชาติ ใน

หลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันไป คุณสมบัติด้านการศึกษาและประสบการณ์
ท างานที่ผ่านการรับรองจากทางการ การได้รับอนุญาตจากทางการ

 ประเทศสมาชกิส่วนใหญ่ อนุญาตให้เฉพาะในลักษณะของการโอนยา้ยบุคลากรของ
บริษัทภายในเครอื (Intra-corporate transferee) ในระดับของผู้จัดการ ผู้บริหาร หรอื
ผู้เชี่ยวชาญเท่านัน้

 บางประเทศ มีข้อก าหนดเพิ่มเติม คือ ตอ้งเปน็งานประเภทซึ่งเป็นทีต่้องการของ
ตลาดแรงงาน หรอืเป็นความจ าเปน็ทางเศรษฐกจิ 

 บางประเทศยึดหลัก Foreign Reciprocity
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E N G I N E E R I N G  S E R V I C E S

A R C H I T E C T U R A L  S E R V I C E S

ASEAN MRAs
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ระดับความตกลง สาขาวิชาชีพ ว/ด/ป ที่ลงนาม
Mutual Recognition Arrangement 

(MRA)

Engineering Services 9 ธันวาคม 2548 

Mutual Recognition Arrangement 

(MRA)

Architectural Services 19 พฤศจิกายน 2549

Mutual Recognition Arrangement 

(MRA)

Nursing Services 8 ธันวาคม 2549

Mutual Recognition Arrangement 

(MRA)

Medical Practitioners 25 กรกฎาคม 2551

Mutual Recognition Arrangement 

(MRA)

Dental Practitioners 25 กรกฎาคม 2551

Framework Arrangement for the 

Mutual Recognition

Surveying Qualifications 19 พฤศจิกายน 2549

MRA Framework Accountancy Services 25 กรกฎาคม 2551
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ข้อตกลงการยอมรับ
ร่วมในการเข้าถึง
ตลาดแรงงาน
วิชาชีพบริการทาง
วิศวกรรม/
สถาปัตยกรรม

ในอาเซียน

 ไม่ได้มีสถานเป็นการเปิดเสรีการค้าบริการโดยตรง 
 เนื่องจากไม่ได้เปน็การลดมาตรการกีดกันทางการค้า

 เป็นเครื่องอ านวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายของ
วิศวกร/สถาปนิกวิชาชีพภายในภูมิภาคอาเซียน 
 ในลักษณะของการลดขั้นตอนในกระบวนการที่วศิวกร

/สถาปนิกวิชาชพีจากประเทศอาเซียนหนึ่งจะให้บริการ
ทางวิชาชีพในตลาดแรงงานวิชาชีพของอีกประเทศ
สมาชิกหนึ่งของอาเซียน
อาทิ การเทียบเคียงคุณสมบัติเชิงสมรรถนะทางวิชาชีพ 
หรือยื่นขอสอบคุณภาพหรือคุณสมบัติเชิงสมรรถนะทาง
วิชาชีพนั้นใหม่ (re-examination) หลงัจากที่วศิวกร
หนึ่งๆเป็นผู้ผ่านการสอบทางวิชาชีพและมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในประเทศต้นทางของตนมาแล้ว 
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(1)
ส าเร็จระดับปริญญาทาง
วิศวกรรมที่ได้รับการ

ยอมรับโดยองค์กรด้านการ
รับรองวิศวกรรมวิชาชีพ ทั้ง
ในประเทศแหล่งก าเนิดหรือ

ประเทศผู้รับ

(4)
ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการ
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) 

ของประเทศแหล่งก าเนิด

(3)
มีประสบการณ์ใน

ภาคปฏิบัติและมีความ
หลากหลายมาไม่ต่ ากว่า 7 
ปี หลังจบการศึกษา และ
ต้องได้รับผิดชอบงานด้าน
วิศวกรรมที่เด่นชัดแล้วอย่าง

น้อย 2 ปี

(2)
ขึ้นทะเบียนหรือมีใบอนุญาตที่ยังมีผลใน
ปัจจุบัน เพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใน
ประเทศแหล่งก าเนิด ซึ่งออกให้โดยผู้มี

อ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพ (PRA) ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน

คุณสมบัติ
วิศวกรวิชาชีพ

อาเซียน
(5)

ได้รับใบรับรองจากผู้มีอ านาจก ากับดูแล
ด้านวิชาชีพ (PRA) ของประเทศ

แหล่งก าเนิด และไม่มีประวัติการกระท า
ผิดอย่างร้ายแรง ในการประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม
มีสิทธิขอสมัครต่อคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกร

วิชาชีพอาเซียน (ACPECC)
เพื่อได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)
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(2)
เป็นวิศวกรหัวหน้าหรือระดับสูง (ไม่ใช่ใน
ต าแหน่งผู้ช่วย) ที่รับผิดชอบงานวิศวกรรม
ที่ต้องใช้แนวคิดใหม่
•แนวคิดใหม่
•เทคโนโลยีใหม่
•วิธีการท างานใหม่
•ทางแก้ปัญหาใหม่
•เทคนิคใหม่

ประสบการณ์งานวิศวกรรมที่
ทัดเทียมกับ ข้อ 1 ถึง 3 

(1)
เป็นวิศวกรหัวหน้าหรือระดับสูง (ไม่ใช่ใน
ต าแหน่งผู้ช่วย) ที่รับผิดชอบงานวิศวกรรม
ที่ด าเนินการอย่างซับซ้อน ได้แก่
•สถานที่มีความซับซ้อน
•โครงสร้างอื่นๆ อยู่ใกล้กับโครงสร้างที่
วางแผน
•มีเงื่อนไขด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด
•ตารางการก่อสร้างที่แน่น
•มีหน่วยงานผู้มีอ านาจจ านวนมากที่ต้อง
ด าเนินงานประสาน
•ยากล าบากในการประชาสัมพันธ์

รายละเอียดของ

ประสบการณ์
สองปี

(3)
เป็นวิศวกรหัวหน้าหรือระดับสูง (ไม่ใช่ในต าแหน่ง
ผู้ช่วย) ที่รับผิดชอบงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาที่แตกต่างหลากหลาย
•งานวิศวกรรมที่ต้องใช้ความช านาญในหลากหลาย
สาขา
•งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายใน
สาขาที่แตกต่าง หรือที่ต้องประสานร่วมกันระหว่าง
วิศวกรในหลากหลายสาขา
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คุณวุฒิทางการศึกษา
- ส าเร็จระดับปริญญาทาง
สถาปัตยกรรม  หรือ
- เทียบเท่า
     - การศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
     - ผ่านการรับรองหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- มีการขึ้นทะเบียน / มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
- ออกให้โดยผู้มีอ านาจก ากับดูแล
ด้านวิชาชีพ

เงื่อนไขอื่นๆ
- ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนา
วิชาชีพ
- ได้รับใบรับรองด้านวิชาชีพ
- ปฏิบัติตามการเห็นชอบของสภาสถาปนิก
อาเซียน

ประสบการณ์
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี  
โดย 5 ปี ต้องปฏิบัติโดยได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- ต้องรับผิดชอบงานด้าน
สถาปัตยกรรมที่เด่นชัดอย่างน้อย 2 ปี 
ใน
   - โครงการอาคารสาธารณะ /
   - ส่วนหนึ่งของโครงการขนาดใหญ่ /

- ด าเนินการงานใหม่หลากหลาย
สาขา

คุณสมบัติ
สถาปนิก
วิชาชีพ
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(2)

รับผิดชอบงานด้านสถาปัตยกรรมที่
เด่นชัดต่อเมื่อ
•วางแผน ออกแบบ ประสาน และด าเนิน
โครงการที่มีลักษณะอาคารสาธารณะ
•ด าเนินการส่วนหนึ่งของโครงการขนาด
ใหญ่ด้วยพื้นฐานความเข้าใจในโครงการ
ทั้งหมด
•ด าเนินการในงานที่ใหม่ ซับซ้อน และ/
หรือ ประกอบด้วยสาขาหลากหลาย

ประเภทของอาคาร
•อาคารพาณิชยกรรม
•อาคารโรงงาน
•อาคารพักอาศยั
•อาคารสาธารณะ
•การวางผัง

(1)
-การประกอบวิชาชีพสถาปนิกอิสระ
ในการท างาน 
-โครงการประกอบด้วย
•ระยะเวลาการด าเนินงาน
•งบประมาณ
•การท างานซับซ้อน
•การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่
สามารถพิจารณาและด าเนินการ

รายละเอียดของ
ประสบการณ์

สองปี

(3)
สถาปนิกต้องมีประสบการณ์ในการท างานและ
รับผิดชอบงานด้านสถาปัตยกรรมอย่างเด่นชัด
ไม่น้อยกว่า 2 ปี  ซึ่งต้องประกอบด้วยลักษณะ

ประเภทของของโครงการ
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ขอท างาน และ
ได้รับอนุญาตโดย

ต้องประกอบ
วิชาชีพ 
ร่วมกับวิศวกร
วิชาชีพของ
ประเทศผู้รับ 
หนึ่งคนหรือ
มากกว่า

ไม่เป็นการ
ประกอบวิชาชีพ
เพียงล าพัง

สถาปนิก/วิศวกรวิชาชีพ
ต่างด้าวจดทะเบียน 

(RFA/ RFPE)
 

ผู้มีอ านาจก ากับดูแล
ด้านวิชาชีพ (PRA) 
ของประเทศผู้รับ

ให้ท างานได้
สถาปนิกอาเซียน (AA)

วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) 

ภายในขอบข่าย
งานตามความ
ช านาญของตน

ผูกพันด้วยหลักปฏิบัติวิชาชีพ
ของท้องถิ่นและสากล ด้าน
จรรยาบรรณและความ
ประพฤติที่ใช้บังคับโดย
ประเทศแหล่งก าเนิด
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การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

 ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการ
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) 
ของประเทศแหล่งก าเนิด ในระดับที่น่า
พอใจ

ปฏิบัติตามข้อตกลงอื่นที่ผ่านการเห็นชอบร่วมกันของสภาสถาปนิกอาเซียน

ให้ขึ้นกับวิจารณญาณของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ (MC) ที่เกี่ยวข้อง แต่ควรสะท้อนถึง
บรรทัดฐานทั่วไปส าหรับความสอดคล้องดังกล่าวกับ
สถาปนิกวิชาชีพภายในประเทศ
สมาชิกอาเซียน
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ข้อตกลงการยอมรับร่วมสาขาวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ของอาเซียน 

 สถานภาพปัจจุบัน ยังไม่อาจอ านวยให้เกิดการเคลื่อนย้ายโดยเสรีอย่างเต็มที่นัก
 ไม่ใช่ข้อผูกมัดหรือข้อบังคับที่ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเข้าร่วม หากแต่
อ านวยให้เป็นไปตามความสมัครใจ

 ผู้ที่จดทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ยังต้องขอขึ้นทะเบียนเป็น
วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ภายในของประเทศเจ้าบ้าน ซึ่งล้วนยังคงมีข้อจ ากัดในการรักษาอ านาจทางการ
ในการพิจารณาว่าจะอนุมัติให้ท างานในตลาดงานวิชาชีพ

 ผู้ที่จดทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน (AA) ยังตอ้งขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิก
วิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFA) และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของ
ประเทศเจ้าบ้าน ซึ่งล้วนยังคงมีข้อจ ากัดในการรักษาอ านาจทางการในการ
พิจารณาว่าจะอนุมัติให้ท างานในตลาดงานวิชาชีพ
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การน าเสนอถัดไป:
- ผลกระทบ

- ข้อเสนอแนะ
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ผลกระทบจากการเปิดเสรีตลาดแรงงาน
ต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม

ในระดับภูมิภาคอาเซียน

อาจารย์  ดร .ปิ ติ  ศรี แสงนาม  และ  

อาจารย์  ดร .  สิ นี นาฏ  เสริ มชีพ

คณะ เศรษฐศาสตร์  จุ ฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลั ย
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โครงสร้างการน าเสนอ

 ผลกระทบเชิงปริมาณ
 แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์
 กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาผลกระทบ
 สถานการณ์จ าลองในการประมวลผล

แบบจ าลอง
 ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าที่มีต่อ

ระดับสวัสดิการสังคม (Social Welfare 
Level)

 ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าที่มีต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศ 

 ผลกระทบการเปิดเสรีต่อการเปลี่ยนแปลง
ในผลตอบแทนต่อผู้ประกอบวิชาชีพ

 ผลกระทบเชิงคุณภาพ
 ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าบริการ

วิชาชีพสถาปัตยกรรม
 จุดแข็งและจุดอ่อนของวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมไทย
 โอกาสและอุปสรรคของการเคลื่อนย้าย

แรงงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมเข้าสู่ตลาด
อาเซียน
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แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์

 แบบจ าลอง CGE Model (Computable General Equilibrium) ชื่อ GTAP (Global Trade 
Analysis Project) เป็นแบบจ าลองที่พัฒนาฐานข้อมูลโดยมหาวิทยาลัย Purdue University 
และพัฒนาแบบจ าลองโดย Monash University

 ฐานข้อมูล GTAP7.1 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่โดยผู้วิจัยจะจ าแนกประเทศที่จะศึกษา
ออกเป็น 16 ประเทศได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม บรูไน) และประเทศที่จะ
ท าการศึกษาเพิ่มเติมอีก 6 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น, จีน, เอเซียตะวันออก (ฮ่องกง, เกาหลี 
และไต้หวัน), ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, และสหภาพยุโรป
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กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาผลกระทบ

 ผู้วิจัยจะท าการจดักลุ่ม (Aggregation) ฐานข้อมลู GTAP7.1 เพื่อศึกษาภาคการผลิต (Production 
Sector) รวมทั้งสิ้น 4 ภาคการผลิต (จาก 57 ภาคการผลิต) อันได้แก ่ภาคการค้าสนิค้า (Goods) 
ภาคการคา้บริการ (Services) ภาคบริการรับเหมาก่อสรา้ง (Construction) และภาคการ
บริการวชิาชีพสาขาต่างๆ (Business Services)

 ผู้วิจัยก าหนดให้ทุกประเทศมีปัจจัยการผลิต 5 ประเภทได้แก่ ทีด่ิน แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานฝีมอื 
สินค้าทุน และทรัพยากรธรรมชาต ิโดยการจ าแนกแรงงานเปน็แรงงานไรฝ้ีมือและแรงงานฝมีือจะ
ใช้ระดับการศกึษาภาคบงัคับเปน็เครือ่งแบ่งแยก ดังนัน้มูลค่าของภาคการผลิตของผู้ประกอบวชิาชีพ
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมจึงถูกนับเป็นสว่นหนึง่ในมูลค่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจากแรงงานฝีมือ 
(Skilled Labour) ของภาคการผลิตในภาคบริการรบัเหมาก่อสร้าง (Construction) อีกด้วย
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สถานการณ์จ าลองในการประมวลผลแบบจ าลอง 

 สถานการณ์ที่ 1: เปิดเสรีการค้าสินค้า (Scenario 1: 100% Free Trade in Goods) 
 สถานการณ์ที่ 2A: เปิดเสรีการค้าสินค้าและมีการเปิดเสรีการค้าบริการวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม   (Scenario 2: 100% Free Trade in Goods and Free Trade in 
Engineering Service) 

 สถานการณ์ที่ 2E: เปิดเสรีการค้าสินค้าและมีการเปิดเสรีการค้าบริการวิชาชีพวิศวกรรม   
(Scenario 2: 100% Free Trade in Goods and Free Trade in Engineering Service) 

 สถานการณ์ที่ 3: เปิดเสรีการค้าสินค้าและมีการเปิดเสรีการค้าบริการในกลุ่มวิชาชีพที่
อาเซียนได้มีการจัดท าข้อตกลงยอมรับร่วม  (Scenario 3: 100% Free Trade in Goods 
and Free Trade in ASEAN MRA Service Sectors)

 สถานการณ์ที่ 4: เปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการอย่างเต็มรูปแบบ (Scenario 4: 100% Free 
Trade in Goods and Services) 
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ผลการศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าบรกิาร
วิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

1. ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าที่มีต่อระดบัสวสัดิการสังคม (Social Welfare 
Level) ซึ่งแสดงออกโดยการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจของผู้บรโิภคในแบบจ าลอง 
และค่าเทียบเท่าเม่ือเทียบความพึงพอใจที่เปล่ียนแปลงไปในรูปตัวเงิน (Equivalent 
Variations) 

2. ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าที่มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและผลผลิต
มวลรวมภายในประเทศ 

3. ผลกระทบการเปิดเสรีต่อการเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนต่อผู้เป็นเจ้าของ
ปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะระดับรายได้ที่จะเปล่ียนแปลงไปของผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม 

67



ผลกระทบต่อระดับสวัสดิการสังคม (Social Welfare)

 ประเทศไทยได้รบัประโยชน์สูงเป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ 

 ความพึงพอใจของประชาชนในสังคมจะเพิ่มขึ้นในระดับตั้งแต่ 666.90 – 958.40 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐตามรูปแบบการเปิดเสรีในรูปแบบสถานการณ์ต่างๆ 

 ประเทศไทยจะมรีะดับสวัสดิการสังคมเพ่ิมสูงขึ้นในเป็นผลมาจากการเปิดเสรีวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเป็นมูลค่าเทียบเท่ากับ 6.904 และ 7.90 ล้านดอลลาร์
สหรัฐตามล าดับ
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ผลกระทบตอ่มูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP)

 ประเทศไทยไดป้ระโยชน์ในรูปของการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีสูงเป็น
อันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ 

 ประเทศไทยคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ระดับ 1.01% - 1.44% ตามรูปแบบ
การเปิดเสรีการค้าในสถานการณ์ต่างๆ 

 ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์จากการเปิดเสรีบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมในรูปของอัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวสูงขึ้น 0.01% และ 
0.02% ตามล าดับ
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ผลกระทบตอ่มูลค่าการส่งออกบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพชาวไทย

 เม่ือมีการเปิดเสรีการค้าบริการ เราพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพชาวไทยจะออกไปท างานใน
ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น และผู้ประกอบวิชาชีพมีแนวโน้มท่ีจะลดการออกไปท างานใน
ประเทศนอกกลุ่มอาเซียนลง แลว้หันไปท างานในประเทศในกลุ่มอาเซียนเพ่ิมมากขึ้น 

 โดยตลาดหลักท่ีผู้ประกอบวิชาชีพชาวไทยในท้ัง 2 วิชาชีพจะออกไปท างานเรียงตาม
มูลค่าการส่งออกสูงที่สุด 3 อันดบัได้แก่ อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ และมาเลเซีย

 เมื่อมีการเปิดเสรีอย่างเต็มที่ท้ังในการค้าสินค้าและบริการแล้วผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมมีโอกาสจะออกไปท างานในต่างประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนเพ่ิมมากขึ้น
ประมาณ 3.59 – 4.12 เท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสในการไปท างานใน
ต่างประเทศในปจัจุบันท่ียงัไม่มีการเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศอาเซียน

 ในขณะท่ีผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมมีโอกาสจะออกไปท างานในต่างประเทศ
โดยเฉพาะในอาเซียนเพิ่มมากขึ้นประมาณ 3.6 – 3.7 เท่าตัว
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ผลกระทบตอ่มูลค่าการน าเข้าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพชาวไทย

 ประเทศไทยจะน าเข้าบริการสถาปัตยกรรมเพิ่มขึ้นท้ังจากประเทศในกลุ่มและนอกกลุ่ม
อาเซียน 

 แต่เมื่อมีการเปิดเสรีในระดับที่กว้างขึ้นคลอบคลุมภาคการผลิตบริการมากยิ่งขึ้นใน
ระหว่างกลุ่มสมาชิกอาเซียนแล้ว ประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะน าเข้าบริการวิชาชีพจาก
ประเทศนอกกลุ่มอาเซียนในอัตราที่ลดลง แล้วหันมาน าเข้าจากผูใ้ห้บริการที่อยู่ใน
ภูมภิาคอาเซียนด้วยกันมากยิ่งขึ้น

 ประเทศไทยจะน าเข้าจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอาเซียนเพ่ิมสูงขึ้นในระดบั
สูงสุดถึง 2.5 – 2.9 เท่าตัวจากท่ีเคยน าเข้าอยู่ ณ ปัจจุบัน และ 2.5 -2.7 เท่าตัวในกรณี
ของผู้ประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม
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ผลกระทบตอ่มูลค่าการส่งออก และน าเข้า
บริการวิชาชพีสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

โอกาสที่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมชาวไทยจะ
ออกไปท างานในภูมิภาคอาเซียนมีสูงกว่าโอกาสทีจ่ะมีคู่แข่งจาก
ประเทศอาเซียนเข้ามาแย่งงานภายในประเทศ
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ผลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีผู่้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะได้รับ

 ในสถานการณ์ที่ 1 ซึ่งมีความใกล้เคียงกับการลดอัตราภาษีน าเข้าสินค้าระหว่าง
อาเซียนเป็น 0% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมชาวไทยจะมี
ผลตอบแทนเพ่ิมสูงขึ้น 8.55% 

 ถ้าอนุญาตให้มีการเปิดเสรีวิชาชีพนี้ระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันแล้ว ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมชาวไทยจะมีผลตอบแทนเพ่ิมสูงขึ้นอีกเป็น 8.62% 

 ถ้ามีการเปิดเสรีการค้าอย่างเต็มรูปแบบทั้งในการค้าสินค้าและการค้าบริการแล้ว 
ผู้ประกอบการชาวไทยมีศักยภาพที่จะได้รับผลตอบแทนจากสูงขึ้นถึง 12.58%
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ผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมจะได้รับ

 เราพบว่าภายหลงัจากมีการเปิดเสรีการค้าสินค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในสถานการณ์ที่ 
1 ซึ่งมีความใกล้เคียงกับการลดอัตราภาษีน าเข้าสินค้าระหว่างอาเซียนเปน็ 0% เมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2553 ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมชาวไทยจะมีผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น 8.57%

 ถ้าอนุญาตให้มีการเปิดเสรีวิชาชีพนี้ระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันแล้ว ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมชาวไทยจะมีผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นอีกเป็น 8.63% 

 ถ้ามีการเปิดเสรีการค้าอย่างเต็มรูปแบบทั้งในการค้าสินค้าและการคา้บริการแล้ว ผู้ประกอบการ
ชาวไทยมีศักยภาพที่จะได้รับผลตอบแทนจากสูงขึ้นถึง 12.60% ทั้งนี้เนื่องจากแรงบวกที่
เสริมกันของการค้าสินค้าทีค่วบคู่ไปกับการค้าบริการ และการเปิดเสรีการบริการด้านอื่นๆ ก็ส่งผล
กระทบในเชิงบวกเกื้อกูลซึ่งกันและกันจนท าให้ผลตอบแทนต่อผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ชาวไทยปรับตัวสูงขึ้นในระดับนี้
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ผลกระทบเชิงคุณภาพ



ผลกระทบเชิงบวกจากการเปิดเสรีการค้าบริการวิชาชพีสถาปัตยกรรม
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 สถาปนิกไทยมีโอกาสที่จะออกไปท างานในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
 สถาปนิกไทยที่ท างานในประเทศมีโอกาสได้ร่วมงานและเรียนรู้จากสถาปนิกต่างชาติที่เข้ามาท างาน

ในประเทศไทย
 สถาปนิกต่างชาติเขา้มาท างานในส่วนของงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีในระดับสูงหรืออาคารชนิดพิเศษ
 การเข้ามาของสถาปนิกต่างชาติช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพเนื่องจากสถาปนิกทีท่ างานใน

ประเทศต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันท่ีเพิ่มสงูขึ้นในประเทศ
 การขยายตัวของอุตสาหกรรมและภาคการผลิตที่อยู่ในช่วงกลางและปลายของห่วงโซ่อุปทาน
 ภาพรวมของเมืองที่มีความสวยงาม สะดวกสบาย ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น



ผลกระทบเชิงลบจากการเปิดเสรีการค้าบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม
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 การเข้ามาแย่งงานของสถาปนิกต่างชาติ
 การเปิดเสรีแรงงานอาเซียนอาจมีส่วนท าให้เกิดปัญหาสมองไหล
 ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม
 การเข้ามาของผู้ประกอบวิชาชีพต่างชาติ อาจท าให้การน าเข้าและภาวะพึ่งพงิสินค้าและบริการน าเข้า

ปรับตัวสูงขึ้น
 ทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาพร้อมกับการเปิดเสรีอาจท าให้มีการน าเข้า และภาวะพึ่งพงิสนิค้าและบริการ

น าเข้าปรับตัวสูงขึ้น



ผลกระทบเชิงบวกจากการเปิดเสรีการค้าบริการวิชาชพีวิศวกรรม
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 วิศวกรไทยมีโอกาสที่จะออกไปท างานในต่างประเทศเพิม่มากขึ้น
 วิศวกรไทยที่ท างานอยู่ในประเทศมีโอกาสได้ร่วมงานและเรียนรู้จากวิศวกรต่างชาติที่เข้ามาท างานใน

ประเทศไทย
 การเข้ามาของวิศวกรต่างชาติช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพ เนื่องจากวิศวกรภายในประเทศ

ต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น

 การขยายตัวของอุตสาหกรรมและภาคการผลิตที่อยู่ในโซ่อุปทาน (Supply Chain)



ผลกระทบเชิงลบจากการเปิดเสรีการค้าบริการวิชาชีพวิศวกรรม
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 การเข้ามาแย่งงานของวิศวกรต่างชาติ
 การเปิดเสรีภาคบริการวิชาชีพด้านวิศวกรรมอาจมีส่วนท าให้เกิดปัญหาสมองไหล
 การเข้ามาของวิศวกรต่างชาติอาจท าให้การน าเข้าสินค้าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ

เพิ่มสงูขึ้น และภาวะพึ่งพงิสนิค้าและบริการน าเข้าปรับตัวสูงขึ้น



จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมของไทย

SWOT Analysis
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กรณีศึกษาวิชาชีพสถาปัตยกรรม
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จุดแข็งของวิชาชีพสถาปัตยกรรมของไทย

 สถาปนิกไทยมีความสามารถในการออกแบบ ในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีความละเอียดในการ
ท างาน

 สถาปนิกไทยมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบโดยเฉพาะในส่วนของรีสอร์ต สปา และโรงแรม
 จ านวนบัณฑิตสถาปัตยกรรมที่มีจ านวนมากและมีแนวโน้มที่เพิ่มสงูขึ้น จากการที่ประเทศไทยมี

สถาบันการศึกษาหลายแห่งที่เปิดสอนทางด้านสถาปัตยกรรม 

 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสองประเทศในอาเซียนที่มีการสอนทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม
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จุดอ่อนของวิชาชีพสถาปตัยกรรมของไทย

 การฝึกงานในระบบการศึกษาของไทยยังไม่เป็นภาคบังคบั 
 มาตรฐานการท างานของสถาปนิกไทยที่ยังไม่ได้มาตรฐานสากล 
 ความสามารถในการใช้ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ 
 ความสามารถในการท างานเป็นทีม และทักษะการบริหารจัดการ
 หลักสูตรมุ่งเน้นทีจ่ะผลิตออกมาเพื่อเป็นนักออกแบบ (Designer)

 หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาปตัยกรรมแต่ละสถาบันที่มคีวามเหมือนกัน ท าให้บัณฑิตที่ผลิต
ออกมาสู่ตลาดแรงงานจากทุกสถาบันสถาบันมีลักษณะเหมือนกัน ไม่มีการสร้างความโดดเด่นหรือ
แตกต่างระหว่างกัน
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จุดอ่อนของวิชาชีพสถาปตัยกรรมของไทย

 หลักสูตรการเรียนที่ใช้ระยะเวลาการเรียนการสอน 4 ปี และไม่มีการท า Thesis นั้น ท าให้บัณฑิตที่
จบออกมายังไม่มีความพร้อมในการท างาน 

 การขาดการพัฒนาและสะสมองค์ความรู้ในวิชาชีพ
 การมีจ านวนวุฒิสถาปนิกเปน็สัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับจ านวนสถาปนิกทั้งหมด

84



โอกาสและอปุสรรคของสถาปนิกไทยในตลาดอาเซยีน

โอกาส อุปสรรค

o การฟื้นตัว และการเติบโตของเศรษฐกิจ
ในอาเซียน จากการเข้ามาลงทุนของ
ต่างชาติ และการพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรมภายในประเทศ มีส่วนชว่ย
สร้างโอกาสให้สถาปนิก

o ตลาดแรงงานในหลายประเทศสมาชิก
อาเซียนยังขาดแคลนผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม

o สถาปนิกไทยมีศักยภาพที่แข่งได้ เมื่อ
เทียบกับสถาปนิกจากหลายประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน

o ความแตกต่างของวฒันธรรมในการ
ท างาน เปน็ปัจจัยหนึ่งทีเ่ป็นอุปสรรคของ
สถาปนิกไทยในการเข้าไปท างานใน
ต่างประเทศ 

o กฎระเบียบภายในของประเทศทีเ่ข้าไป
ท างานมีความซบัซอ้น อาจท าให้ต้องมี
ค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนในการท างานที่เพิ่ม
มากขึ้น

o กฎระเบียบในการน าเงินออกนอกประเทศ 
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โอกาสและอปุสรรคของสถาปนิกไทยในตลาดอาเซยีน

โอกาส อุปสรรค

o กระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนั
ท าให้สถาปนิกในสาขาภูมิสถาปัตยกรรม
เป็นที่ต้องการ ประกอบกับการที่ประเทศ
เป็นหนึง่ในสองแห่งที่มีการสอนใน
สาขาวิชาดังกล่าว ท าให้สถาปนิกไทยมี
โอกาสไปท างานในต่างประเทศมากขึน้

o ในการเปิดเสรีตลาดแรงงานสถาปนิกใน
อาเซียนโดยมีข้อตกลงการยอมรับร่วมใน
ด้านคุณสมบัตขิองนักวิชาชีพบริการทาง
สถาปัตยกรรมนั้น มีสถาปนิกเพียงบาง
กลุ่มที่สามารถจะออกไปท างานใน
ต่างประเทศได้ 
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โอกาสและอปุสรรคของสถาปนิกไทยในตลาดอาเซยีน

โอกาส อุปสรรค

o   การเข้าไปท างานในตลาดต่างประเทศ
สามารถด าเนินการได้ใน 2 รูปแบบคือ 
(1) การเข้าไปท างานเปน็พนักงานบริษัท 
(2) การเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทในท้องถิ่น 
ซึ่งกรณีนี้สถาปนิกจะต้องมีบริษัทเป็นของ
ตนเอง ซึง่สถาปนิกส่วนใหญ่ยังขาดความ
พร้อมในการบริหารจัดการ
o   ภาครัฐยังไม่ได้มีการสนับสนุนอย่าง
จริงจังและเป็นรูปธรรมในด้านต่างๆ ทั้งข้อมูล 
การประสานงาน การอ านวยความสะดวก 
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โอกาสและอปุสรรคของสถาปนิกจากชาติอาเซียนในตลาดไทย

โอกาส อุปสรรค

o สถาปนิกต่างชาติส่วนหนึ่งอยากเข้ามา
ท างานในประเทศไทย เนื่องจากเป็น
ประเทศทีน่่าอยู่ มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี

o การพัฒนาในอาเซียนและการที่ไทยมี
ภูมิศาสตร์เป็นศูนยก์ลางในภูมิภาค ท าให้
มีการเข้ามาลงทุนมากขึ้นจาก ญี่ปุ่น จนี 
และเกาหลี 

o การที่ประเทศไทยมีกฎระเบียบที่เข้มงวด
กว่าประเทศในกลุ่ม CLMV

o ความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาของ
สถาปนิกต่างชาติ 
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กรณศึกษาวิชาชีพวิศวกรรม
89



จุดแขง็ของวิชาชีพวศิวกรรมของไทย

 วิศวกรไทยเปน็ผู้ทีม่ีความรู้ความสามารถ
 วิศวกรไทยมีประสบการณ์ในการท างานในต่างประเทศ

 มีความได้เปรียบในเรื่องของการเข้าใจเกี่ยวกับภูมิประเทศและบริบทของไทยมากกว่าต่างชาติ 
 อัตราค่าบริการวิชาชีพของวิศวกรไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 
 ไทยมีกฎหมายภายในประเทศและมีกฎระเบียบภายในควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม
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จุดอ่อนของวิชาชีพวศิวกรรมของไทย

 ลักษณะเฉพาะของผู้ประกอบวิชาชีพชาวไทยที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและไม่อยากออกไปท างาน
ในต่างประเทศ

 ขาดการรับรองมาตรฐานวุฒิการศึกษา
 ความสามารถในการใช้ภาษาและการติดต่อสื่อสาร
 ทักษะในการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ
 อัตราค่าตอบแทนที่ต่ าเป็นสิง่ปิดกั้นโอกาสที่วิศวกรไทยจะได้แสดงความสามารถและการพัฒนาใน

วิชาชีพ
 ประเทศไทยมีจ านวนวุฒิวิศวกรในสัดส่วนที่ต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนวศิวกรทั้งประเทศ
 การไม่เห็นความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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จุดอ่อนของวิชาชีพวศิวกรรมของไทย

 ประเทศยงัไม่มีมาตรการบังคับการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technological Transferring) จาก
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติอย่างเป็นรูปธรรม 

 ขาดกฎหมายในการควบคุมการบริการทางด้านวิศวกรรมในบางสาขา
 ขาดแคลนข้อมูลทีส่ าคัญที่จะใช้ในการวางแผนก าหนดยุทธศาสตร์
 ปัญหาด้านการบังคบัใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ
 บทบาทของภาควิชาการและภาควิชาชีพในการก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอน

 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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โอกาสและอปุสรรคของวิศวกรไทยในตลาดอาเซียน

โอกาส อุปสรรค

•   การเปิดเสรีทางการค้าทั้งการค้าสินคา้และ
การค้าบริการจะท าให้มูลค่าการลงทุน
ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น
•  การที่นักลงทุนไทยขยายธุรกิจหรือย้ายฐาน
การผลิตออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน
• ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศยังมี
ความต้องการวิศวกร
•   วิศวกรไทยมีความรู้ความสามารถและมี
ศักยภาพในการออกไปปฏิบัติวิชาชีพใน
ต่างประเทศ

•   กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก
อาเซียน
•  แนวทางการท างานและวิธีการปฏิบัติ
แตกต่างกันไประหว่างประเทศสมาชิก 
•   ความซับซ้อนของการเปิดเสรีการค้าบริการ
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โอกาสและอุปสรรคของวศิวกรจากชาติอาเซียนในตลาดไทย

โอกาส อุปสรรค

•   การพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทย ในฐานะ
ที่เป็นศูนย์กลางในภูมิภาค

•   ค่าตอบแทนบริการวิชาชีพวิศวกรรมที่อยู่
ในระดับต่ า
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การ เตรี ยมพร้ อมส าหรับผู้ ที่ จะ เข้ าสู่ ตลาดวิ ช าชีพ  

การ เตรี ยมพร้ อมส าหรับผู้ ประกอบวิ ช าชีพ  

บทบาทของผู้ มี ส่ วนร่ วม ในการพัฒนาตลาด วิ ช าชี พ

ข้อเสนอแนะต่อการปรับตัวในการเตรียมพร้อมของ
วิศวกร /สถาปนิกไทย
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คุณสมบัติ แนวทางการปรับตัว

ขอบเขตความครอบคลุมของวิชาชีพภายใต้ข้อตกลงฯ:

 มีความครอบคลมุหลากหลาย 

 นอกจากในเชิงเทคนิคด้านการออกแบบ
แล้ว 

 ยังครอบคลุมถึงด้านการบริหารจัดการใน
แต่ละส่วนต่างๆ ของโครงการด้วย

การเตรียมพร้อมส าหรับผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดวิชาชีพ และ
การเตรียมพร้อมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ: ทัศนคติ 
(Attitude) ความรู้ (Knowledge) และการปฏิบัติ 
(Practice) ซึ่งจะอ านวยให้เกิดความพร้อมทางจิต
วิญญาณที่จะเป็นพลังในการเตรียมความพร้อมด้าน
สมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพ ในการเข้าสู่โอกาสที่
เปิดกว้าง 

การพัฒนาทักษะความสามารถในการรับผิดชอบด้วย
ตนเองต่อการด าเนินงาน การพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการร่วมงานกับผู้อื่น
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คุณสมบัติ แนวทางการปรับตัว

ข้ันต่ าหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้รับการ
ยอมรับโดยองค์กรด้านการรับรอง
วิศวกรรมวิชาชีพ ทั้งในประเทศ
แหล่งก าเนิดหรือประเทศผู้รับ 

การเตรียมพร้อมส าหรับผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดวิชาชีพ: การ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีอยูใ่น
สถานศึกษาต่างๆ ให้สอดรับ

ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 10 ปีหลังจบการศึกษา ใน
กรณีวิชาชีพสถาปัตยกรรม และไม่น้อย
กว่า 7 ปีในกรณีวิชาชีพวิศวกรรม

การเตรียมพร้อมส าหรับผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดวิชาชีพ: จัดระเบียบ 
และวางแผนชีวิตตนแต่เนิ่นๆ และต่อเนื่อง

โดยใช้เวลาอย่างน้อย 2  ปีในหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านสถาปัตยกรรมที่
เด่นชัด /วิศวกรรมที่เด่นชัดซึ่ง
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 2 ปีนั้น อาจ
บรรลุได้ภายในช่วงระยะเวลา
ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ 7 ปี
หลังจากจบการศึกษา

การเตรียมพร้อมส าหรับผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดวิชาชีพ: การร่วม
ในงานที่ใหม่ ซับซ้อน และ/หรือ ประกอบด้วยสาขา
หลากหลาย
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คุณสมบัติ แนวทางการปรับตัว

มีประสบการณ์ด้านการ
ฝึกงานในบริษัทที่ให้บริการ
ด้านสถาปัตยกรรม/
วิศวกรรม โดยมีสถาปนิก/
วิศวกรวิชาชีพเป็น พี่เลี้ยง

 

การเตรียมพร้อมส าหรับผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดวิชาชีพ:การเรียนการสอนที่มี
อยู่ในสถานศึกษา มีระบบการฝึกงานที่เพิ่มพูนประสบการณ์หลากหลาย
ตามขอบเขตของโอกาสงานข้างต้น ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาความร่วมมือ
กับสถานประกอบการอย่างกว้างขวาง เพื่อให้มีความเพียงพอของบริษัท
ที่จะรองรับ 

ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดวิชาชีพ: การพัฒนาระบบเพื่อนร่วมงาน
และเครือข่ายการท างานระหว่างบริษัทผู้ประกอบการด้านบริการทาง
สถาปัตยกรรม/วิศวกรรม; ระบบสร้างแรงจูงใจด้านภาษีต่อบริษัท
ผู้ประกอบการในการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

การเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

การเตรียมพร้อมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ: การปรับระบบใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพให้เอื้อต่อการเพิ่มจ านวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและการได้รับโอกาส
เป็นสถาปนิกอาเซียน/ วิศวกรอาเซียน
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คุณสมบัติ แนวทางการปรับตัว

การพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

การเตรียมพร้อมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ: 
- การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้ทันสมัย 
- ขยายขอบเขตแห่งองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติวิชาชีพให้

กว้างขวางขึ้น 
- แสวงหาแนวทางใหม่ๆ ที่จะอ านวยให้ก้าวทันเทคโนโลยี

ใหม่ๆ  วิธีการท างานใหม่ๆ ตลอดจนสภาพการณ์ต่างๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมและระบบนิเวศน์ 

- โดยสะท้อนถึงความสอดรับกับบรรทัดฐานทั่วไปใน
ภูมิภาค 

- โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีระบบการเก็บคะแนนสะสมจาก
การฝึกอบรมสัมมนาในวิชาชีพ
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คุณสมบัติ แนวทางการปรับตัว

ปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบต่างๆ ที่ใช้
บังคับของประเทศผู้รับ 
ตลอดจนกรอบกติกา
ทางกฎหมายและ
ระเบียบภายในด้าน
การประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมที่บังคับ
ใช้ในประเทศผู้รับ

การเตรียมพร้อมส าหรับผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดวิชาชีพ และการ
เตรียมพร้อมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ: 
- ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

ของประเทศผู้รับ 
- การพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ภาษา

และวัฒนธรรมท้องถ่ินของประเทศสมาชิกอาเซียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศผู้รับ หรือประเทศที่ตนสนใจ
จะเข้าไปให้บริการวิชาชีพ
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คุณสมบัติ แนวทางการปรับตัว

ผูกพันปฏิบัติตามหลัก
ปฏิบัติวิชาชีพ (Codes of 
Professional Conduct) 
ของท้องถ่ินหรือระหว่าง
ประเทศ

การเตรียมพร้อมส าหรับผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดวิชาชีพ:หลักสูตรการเรียนการ
สอน ให้ความส าคัญกับการสร้างความตระหนักในคุณค่าแห่ง
จรรยาบรรณ 

การเตรียมพร้อมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ: การให้ความส าคัญกับคุณค่า
แห่งจรรยาบรรณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความส าคัญกับเรื่องสขุภาพ 
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพของสงัคมเหนือกว่าความ
รับผิดชอบต่อลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน การประกอบวิชาชีพเฉพาะภายใน
สาขาที่ตนมคีวามสามารถเท่านั้น และการแนะน าต่อลูกค้าเมื่อต้องการ
ผู้ช่วยด้านวิชาชีพเพิ่มเติมในอันที่จะสามารถด าเนินโครงการได้

รับผิดชอบด้วยตนเองต่อการ
กระท าของตนในการท างานด้าน
วิชาชีพ ตามเงื่อนไขที่ก าหนด
โดยองค์กรด้านการอนุญาต หรือ 
การจดทะเบียน ในขอบข่าย
อ านาจปฏิบัติงาน

การเตรียมพร้อมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ: การพัฒนา
ทักษะความสามารถด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การ
งาน และต่อผู้อื่น
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ขอบคุณค่ะ
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