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วิศวกรวิชาชีพอาเซยีน 

ASEAN Chartered Professional Engineer: ACPE 

1. การเปิดเสรีภายใตก้รอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)  

เป็นการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
อย่างเสรีระหว่างกันในประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการลด/ยกเลิกกฎระเบียบที่
เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการในอาเซียน โดยมีความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดาของอาเซียน (ASEAN Agreement on Movement of Natural 
Persons: MNP) ซึ่งจัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากร
ชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการ
ลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก และมีผลผูกพันให้ประเทศไทยต้องเปิดเสรีการ
เคลื่อนย้ายบุคคลในสาขาบริการเฉพาะเท่าที่ระบุไว้ในข้อตกลงยอมรับร่วมด้าน
คุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียนเท่าน้ัน 

2. รูปแบบการให้บริการทางวิชาชีพวิศวกรรมของอาเซียน 
Mode 4: การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา  
ลักษณะ: เป็นการเข้าไปท างานประกอบอาชีพในสาขาบริการด้านต่างๆ เป็นการ
ชั่วคราวในประเทศลูกค้า  
ตัวอย่าง: บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ส่งวิศวกรไทยเข้าไปประกอบวิชาชีพ
ในโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าไซยะบุลี ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เป็นต้น 

 

3. ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน (MRAs)  
เป็นข้อตกลงที่อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพหรือแรงงาน
เชี่ยวชาญหรือมีความสามารถพิเศษในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยประเทศอาเซียน
ตกลงกันว่าจะยอมรับคุณสมบัติมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงเพื่ออ านวย
ความสะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาต และเน้นหลักว่านักวิชาชีพต่างด้าว
จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศที่ตนต้องการเข้าไปท างาน โดย
ปัจจุบันมีข้อตกลงน้ี จ านวน 8 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ 
วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี นักส ารวจ และวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 

1

คู่มือแนะน ำกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำวิศวกรรมศำสตร์           
ตำมเกณฑ์ผลลัพธ์  (Thailand Accreditation Board of Engineering 
Education: TABEE) 

1. กำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำวิศวกรรมศำสตร์ (Accreditation 
of Engineering Education) คืออะไร 

 การรับรองมาตรฐานคุณภาพมี 2 ระดับ ได้แก่  
 การรับรองมาตรฐานฯ ในระดับสถาบัน (institutional accreditation)  
 กำรรับรองมำตรฐำนฯ ในระดับหลักสูตร (program accreditation)  

 เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันการศึกษา 
มีการประเมินตนเอง และมีคณะผู้ตรวจประเมินภายนอกมาพิ จารณาว่า
หลักสูตรที่ขอรับการประเมินมีการจัดการคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อ     
ผลการศึกษา และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองน่าเชื่อถือ          
ตามมาตรฐานที่ก าหนด เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะเหมาะสมกับ
ความต้องการความรู้ความสามารถของวิศวกรในการประกอบวิชาชีพ 

 มี ระยะ เวล าการ รับร องมาตรฐ านคุณภาพ การ ศึกษา  6  ปี  โด ย
สถาบันการศึกษาจะได้รับเอกสารการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานฯ ที่ประกาศใช้ส าหรับ 
รอบปีการศึกษาน้ัน 

 

 

2. กำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำในระดับหลักสูตร (Accreditation 
at Program Level) 

 โดยทั่วไปในสังคมโลก มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาบัณฑิต  (ตามข้อตกลง 
Washington Accord) 

 ในบางประเทศสมาชิกภายใต้ข้อตกลง Washington Accord ที่เป็นผู้น า
ทางด้านการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  เร่ิมและพัฒนาใช้การ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต หรือในระดับบัณฑิตศึกษา  

 ตามข้อตกลง Seoul Accord ประเทศสมาชิกได้มีการตกลงร่วมกันให้มีการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรทางด้าน Computer 
Science and Computer Engineering  

 ตามข้อตกลง Sydney Accord ให้มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตรในระดับเทคโนโลยีวิศวกรรม (Engineering Technology 
Diploma)  

 ตามข้อตกลง Dublin Accord ให้มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตร ในระดับช่างเทคนิควิศวกรรม (Engineering Technician 
Diploma)  

3. ท ำไมต้องมี Accreditation 
 ข้อตกลง APEC Engineer, วิศวกรอาเซียนระบุให้วิศวกรผู้ขอรับใบอนุญาต

ต้องส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการ ศึกษา ในระ ดับหลั กสู ตร  (accredited program),                         
มีประสบการณ์อย่างน้อย 7 ปี, มี CPD point ตามก าหนด, เป็นวิศวกร              
ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายในประเทศน้ัน      
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4. กรณีการเข้ามาท างานของชาวต่างชาติในราชอาณาจักรไทย
ช่องทางปกติ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 
(Movement of Natural Persons: MNPs) ช่องทางน้ีประเทศไทยได้จัดท า             
ข้อผูกพันที่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคลใน 2 ประเภท ได้แก่ 

I. ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor: BV) 
มีวัตถุประสงค์เข้ามาเพื่อ 
 ประชุม/ ติดต่อธุรกิจ 
 เข้าร่วมสัญญาซื้อหรือขายบริการ 
 เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดต้ังในไทย 
โดยมีระยะเวลาในการพ านักไม่เกิน 90 วัน และอาจขยายระยะเวลารวม
ได้ไม่เกิน 1 ป ี

II. ผู้โอนย้ายภายในบริษัท (Intra-Corporate Transferee: ICT)  
 เป็นผู้โอนย้ายระหว่างบริษัทในเครือ ในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือ

ผู้เชี่ยวชาญ และต้องเป็นผู้ที่ได้รับการจ้างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
โดยมีระยะเวลาในการพ านักไม่เกิน 1 ปี และอาจขยายระยะเวลาได้อีก  
3 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 1 ป ี

ช่องทางการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ภายใต้ข้อตกลง MRA 
ด้านบริการวิศวกรรม ซึ่งช่องทางน้ีเป็นการอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
นักวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยอาเซียนตกลงกันว่าจะยอมรับคุณสมบัติ
เพื่ออ านวยความสะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

โดยวิศวกรผู้ที่ ถือใบอนุญาตขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)  
ณ ประเทศต้นก าเนิด และเมื่อได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วให้ยื่นเร่ืองขอ               
ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว (RFPE) ณ ประเทศที่ต้องการไปท างาน 

 

 

5. หลักการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) เพื่อไปท างาน
ในประเทศอาเซียน 
ขาออก: วิศวกรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียน ACPE จากสภาวิศวกร  
ไปยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็น RFPE จากหน่วยงานในประเทศที่ต้องการไปท างาน 
ขาเข้า: วิศวกรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียน ACPE จากประเทศต้น
ก าเนิดยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็น RFPE จากสภาวิศวกรเพื่อเข้ามาท างานในประเทศไทย  
ทั้งน้ี วิศวกรควรศึกษาสาขาวิศวกรรมควบคุมของประเทศที่ต้องการไปท างานด้วย 
เน่ืองจากแต่ละประเทศมีการก าหนดสาขาวิศวกรรมที่ต้องขึ้นทะเบียน หรือได้รับ
อนุญาตก่อนเข้าไปท างานแตกต่างกัน เช่น ประเทศสิงคโปร์ มี 3 สาขา ได้แก่ โยธา 
ไฟฟ้า เคร่ืองกล เป็นต้น ดังน้ันสาขาวิศวกรรมที่ ไม่ไ ด้ก าหนดว่าต้องได้ รับ                 
การอนุญาตก่อนจึงไม่จ าเป็นต้องยื่นขอจดทะเบียน RFPE ณ ประเทศผู้รับ 
ในการยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียน RFPE ผู้ขอจะต้องมีวิศวกรท้องถิ่น (local 
engineer) เป็นผู้ปฏิบัติงานร่วม และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศ
ที่ตนต้องการเข้าไปท างานอย่างเคร่งครัด โดยไม่สามารถลงนามในเอกสารที่ผูกพัน
ตามข้อกฎหมาย หรือไม่อาจเซ็นแบบได้ 

 

 

 

วิศวกรที่ถือ
ใบอนุญาต 

ขึ้นทะเบียน 
ACPE 

ขึ้นทะเบียน 
RFPE 
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 การ accreditation เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมมาตรฐานทางการศึกษา 
และใช้เป็นเคร่ืองมือในการคัดกรองคุณภาพทางการศึกษาระหว่างประเทศ 
ในเวทีความร่วมมือในระดับสากล เพื่อเคลื่อนย้ายทรัพยากรบุคคลในการ
เจรจาการค้าเสรีและความร่วมมือของกลุ่มประเทศ เช่น APEC, ASEAN  

 Accreditation ขององค์กรที่มีชื่อ เสียงในต่างประเทศ เช่น ABET                 
มีค่าใช้จ่ายสูงและมีภาระเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หากท าได้ใน
ประเทศโดยองค์กรวิชาชีพที่มีข้อตกลงความร่วมมือในระดับสากลจะมี
ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่ามากและไม่มีภาระการแปลเอกสารจ านวนมาก 

 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ได้รับการตรวจประเมินและยืนยันว่า
มีการด าเนินการในองค์ประกอบการศึกษาที่จ าเป็นในการผลิตบัณฑิตและ               
มีจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีความพร้อม
ในการประกอบวิชาชีพ 

4. ท ำไมสภำวิศวกรต้องท ำ 
 สภาวิศวกรมีหน้าที่ประสานงานผู้ประกอบวิชาชีพ ธุรกิจ อุตสาหกรรม 

องค์กรภาครัฐ และเป็นองค์กรก ากับและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 สภาวิศวกรเป็นอง ค์กรวิชาชีพมีหน้าที่ก ากับและส่ง เส ริมมาตรฐาน                  
การประกอบวิชาชีพของวิศวกรในประเทศ พร้อมทั้ง เป็นหน่วยงาน                   
ขึ้นทะเบียนและก ากับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมข้ามชาติ    

 สภาวิศวกรมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
ที่เพียงพอในการรองรับการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา 

 สภาวิศวกรเป็นสมาชิกของ IEA ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือของสมาคม                   
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในระดับสากล 
 

5. สถำบันกำรศึกษำจะได้รับประโยชน์อย่ำงไร 
 การได้ รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรเป็นการเพิ่ม คุณค่าหลักสู ตร

การศึกษาของสถาบันการศึกษาน้ันๆ 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร

จะมีสมบัติที่สอดคล้องตามความต้องการของอุตสาหกรรมและข้อก าหนดใน
การประกอบวิชาชีพและการท างานในสังคมโลก 

 เกิดความ เชื่อมโย งกับภาคอุ ตสาหกรรมในด้านการเ รียนการสอน 
ในหลักสูตร 

6. ขอบเขตกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ 
 เฉพาะการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศระดับปริญญาตรีในระยะ

เริ่มแรก 
 เป็นไปโดยความสมัครใจของสถานศึกษา 
 รับรองเป็นรายหลักสูตร 
 การรับรองมีอายุ 6 ปี 

7. กระบวนกำรขอให้รับรองมำตรฐำนคุณภำพฯ 
 สถาบันการศึกษายื่นค าร้องการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ 
 สถาบันการศึกษาประเมินตนเองเป็นการภายใน ตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกร

ก าหนด และเตรียมเอกสารการประเมินตนเอง (self study report)  
 สถาบันการศึกษาต้องส่งเอกสารการประเมินตนเองและเอกสารหลักฐานให้

สภาวิศวกรตรวจประเมิน 

8. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินหลักสูตร 
หลังจากได้รับค าร้อง  

 



    

  

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. กรณีการเข้ามาท างานของชาวต่างชาติในราชอาณาจักรไทย
ช่องทางปกติ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 
(Movement of Natural Persons: MNPs) ช่องทางน้ีประเทศไทยได้จัดท า             
ข้อผูกพันที่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคลใน 2 ประเภท ได้แก่ 

I. ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor: BV) 
มีวัตถุประสงค์เข้ามาเพื่อ 
 ประชุม/ ติดต่อธุรกิจ 
 เข้าร่วมสัญญาซื้อหรือขายบริการ 
 เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดต้ังในไทย 
โดยมีระยะเวลาในการพ านักไม่เกิน 90 วัน และอาจขยายระยะเวลารวม
ได้ไม่เกิน 1 ป ี

II. ผู้โอนย้ายภายในบริษัท (Intra-Corporate Transferee: ICT)  
 เป็นผู้โอนย้ายระหว่างบริษัทในเครือ ในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือ

ผู้เชี่ยวชาญ และต้องเป็นผู้ที่ได้รับการจ้างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
โดยมีระยะเวลาในการพ านักไม่เกิน 1 ปี และอาจขยายระยะเวลาได้อีก  
3 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 1 ป ี

ช่องทางการข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) ภายใต้ข้อตกลง MRA 
ด้านบริการวิศวกรรม ซึ่งช่องทางน้ีเป็นการอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
นักวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยอาเซียนตกลงกันว่าจะยอมรับคุณสมบัติ
เพื่ออ านวยความสะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 

โดยวิศวกรผู้ที่ ถือใบอนุญาตขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE)  
ณ ประเทศต้นก าเนิด และเมื่อได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วให้ยื่นเร่ืองขอ               
ขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว (RFPE) ณ ประเทศที่ต้องการไปท างาน 

 

 

5. หลักการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) เพื่อไปท างาน
ในประเทศอาเซียน 
ขาออก: วิศวกรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียน ACPE จากสภาวิศวกร  
ไปยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็น RFPE จากหน่วยงานในประเทศที่ต้องการไปท างาน 
ขาเข้า: วิศวกรวิชาชีพที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียน ACPE จากประเทศต้น
ก าเนิดยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็น RFPE จากสภาวิศวกรเพื่อเข้ามาท างานในประเทศไทย  
ทั้งน้ี วิศวกรควรศึกษาสาขาวิศวกรรมควบคุมของประเทศที่ต้องการไปท างานด้วย 
เน่ืองจากแต่ละประเทศมีการก าหนดสาขาวิศวกรรมที่ต้องขึ้นทะเบียน หรือได้รับ
อนุญาตก่อนเข้าไปท างานแตกต่างกัน เช่น ประเทศสิงคโปร์ มี 3 สาขา ได้แก่ โยธา 
ไฟฟ้า เคร่ืองกล เป็นต้น ดังน้ันสาขาวิศวกรรมที่ ไม่ไ ด้ก าหนดว่าต้องได้ รับ                 
การอนุญาตก่อนจึงไม่จ าเป็นต้องยื่นขอจดทะเบียน RFPE ณ ประเทศผู้รับ 
ในการยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียน RFPE ผู้ขอจะต้องมีวิศวกรท้องถิ่น (local 
engineer) เป็นผู้ปฏิบัติงานร่วม และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศ
ที่ตนต้องการเข้าไปท างานอย่างเคร่งครัด โดยไม่สามารถลงนามในเอกสารที่ผูกพัน
ตามข้อกฎหมาย หรือไม่อาจเซ็นแบบได้ 
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 การ accreditation เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมมาตรฐานทางการศึกษา 
และใช้เป็นเคร่ืองมือในการคัดกรองคุณภาพทางการศึกษาระหว่างประเทศ 
ในเวทีความร่วมมือในระดับสากล เพื่อเคลื่อนย้ายทรัพยากรบุคคลในการ
เจรจาการค้าเสรีและความร่วมมือของกลุ่มประเทศ เช่น APEC, ASEAN  

 Accreditation ขององค์กรที่มีชื่อ เสียงในต่างประเทศ เช่น ABET                 
มีค่าใช้จ่ายสูงและมีภาระเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หากท าได้ใน
ประเทศโดยองค์กรวิชาชีพที่มีข้อตกลงความร่วมมือในระดับสากลจะมี
ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่ามากและไม่มีภาระการแปลเอกสารจ านวนมาก 

 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ ได้รับการตรวจประเมินและยืนยันว่า
มีการด าเนินการในองค์ประกอบการศึกษาที่จ าเป็นในการผลิตบัณฑิตและ               
มีจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีความพร้อม
ในการประกอบวิชาชีพ 

4. ท ำไมสภำวิศวกรต้องท ำ 
 สภาวิศวกรมีหน้าที่ประสานงานผู้ประกอบวิชาชีพ ธุรกิจ อุตสาหกรรม 

องค์กรภาครัฐ และเป็นองค์กรก ากับและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 สภาวิศวกรเป็นอง ค์กรวิชาชีพมีหน้าที่ก ากับและส่ง เส ริมมาตรฐาน                  
การประกอบวิชาชีพของวิศวกรในประเทศ พร้อมทั้ง เป็นหน่วยงาน                   
ขึ้นทะเบียนและก ากับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมข้ามชาติ    

 สภาวิศวกรมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม
ที่เพียงพอในการรองรับการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา 

 สภาวิศวกรเป็นสมาชิกของ IEA ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือของสมาคม                   
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในระดับสากล 
 

5. สถำบันกำรศึกษำจะได้รับประโยชน์อย่ำงไร 
 การได้ รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรเป็นการเพิ่ม คุณค่าหลักสู ตร

การศึกษาของสถาบันการศึกษาน้ันๆ 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร

จะมีสมบัติที่สอดคล้องตามความต้องการของอุตสาหกรรมและข้อก าหนดใน
การประกอบวิชาชีพและการท างานในสังคมโลก 

 เกิดความ เชื่อมโย งกับภาคอุ ตสาหกรรมในด้านการเ รียนการสอน 
ในหลักสูตร 

6. ขอบเขตกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ 
 เฉพาะการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศระดับปริญญาตรีในระยะ

เริ่มแรก 
 เป็นไปโดยความสมัครใจของสถานศึกษา 
 รับรองเป็นรายหลักสูตร 
 การรับรองมีอายุ 6 ปี 

7. กระบวนกำรขอให้รับรองมำตรฐำนคุณภำพฯ 
 สถาบันการศึกษายื่นค าร้องการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ 
 สถาบันการศึกษาประเมินตนเองเป็นการภายใน ตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกร

ก าหนด และเตรียมเอกสารการประเมินตนเอง (self study report)  
 สถาบันการศึกษาต้องส่งเอกสารการประเมินตนเองและเอกสารหลักฐานให้

สภาวิศวกรตรวจประเมิน 

8. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินหลักสูตร 
หลังจากได้รับค าร้อง  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) 
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน หรือ ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) 
หมายถึง วิศวกรวิชาชีพที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และมีคุณสมบัติ
การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้น
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน The ASEAN Chartered Professional Engineer 
พ.ศ. 2557 ส าหรับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนในประเทศไทย 

ทั้งน้ี วิศวกรวิชาชีพอาเซียนจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้เฉพาะในขอบข่ายงานที่
ได้รับอนุญาตตามความช านาญของวิศวกรวิชาชีพผู้น้ันภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม
ของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
on Engineering Services: MRA) เท่าน้ัน 

7. คุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) 
ผู้ขอขึ้นทะเบี ยนวิ ศวกรวิช าชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional 
Engineer) ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยื่นค าขอ ต้ังแต่
ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป 

2. มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปีหลังจบการศึกษา
ระดับปริญญาทางวิศวกรรมหรือเทียบเท่าที่ได้รับการยอมรับจากสภาวิศวกร 
 

3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมควบคุม           
ที่เด่นชัด 

4. มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพ
ต่อเน่ือง ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 50 หน่วย 

5. ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

8. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  
ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนจะต้องด าเนินการ ดังน้ี 

1. กรอกแบบค าขอขึ้นทะเบียนฯ ที่ก าหนดให้สมบูรณ์  พร้อมยื่นเอกสาร
ประกอบการขึ้นทะเบียนฯ ตามที่ก าหนดมาที่ส านักงานสภาวิศวกร 

2. ช าระค่าค าขอขึ้นทะเบียนฯ จ านวน 1,000 บาท  
เมื่อสภาวิศวกรได้รับแบบค าขอขึ้นทะเบียนฯ ที่ครบสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ
ก ากับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee)            
จะพิจารณาและตรวจประเมินคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฯ  

3. เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดต่อคณะกรรมการประสานงาน
ด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) เพื่อพิจารณาอนุมัติและออกใบรับรอง
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน  

4. ช าระค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ จ านวน 2,000 บาท และรับใบรับรอง
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE Certificate) มีอายุ 3 ปี 
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 สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ จะสรรหาและแต่งต้ังประธานและคณะกรรมการประเมิน
ขึ้นชุดหน่ึงเพื่อท าการตรวจเยี่ยมและประเมินผลเป็นรายหลักสูตร 

 ประธานและคณะอนุกรรมการดังกล่าวจะคัดสรรจากอาสาสมัครที่มาจาก
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรม หน่วยงานวิชาชีพ และวิศวกร
อิสระ ฯลฯ 

 สถาบันการศึกษามีสิทธิที่จะไม่รับประธานหรือกรรมการประเมินคนหน่ึง
หรือหลายคนได้ หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ามีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการศึกษา
ในหลักสูตรน้ัน  

9. กำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
 คณะผู้ตรวจประเมินเริ่มพิจารณาประเมินรายงานการประเมินตนเองพร้อม

ทั้งเอกสารหลักฐานแนบโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
 คณะผู้ตรวจประเมินจะนัดตรวจเยี่ยมและประเมินการเรียนการสอนและ

องค์ประกอบการศึกษาที่สถานศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยการไป
ตรวจประเมินจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน 

10. กำรตรวจประเมินสถำบันกำรศึกษำ 
 คณะกรรมการฯจะตรวจวงรอบคุณภาพของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ

เกณฑ์และองค์ประกอบของการศึกษาในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 การเรียนการสอน และความเชื่อมโยงของ เอกสารค าสอน ต าราที่ใช้ใน

วิชาต่างๆ การบ้านและงานที่มอบให้นักศึกษาท า ข้อสอบต่างๆ โครงงาน
ที่มอบหมายให้นักศึกษาท า ฯลฯ  

 การจัดการองค์ประกอบการศึกษา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนของหลักสูตร  

 สัมภาษณ์ นักศึกษา อาจารย์ บัณฑิตที่จบไปแล้ว รวมทั้งผู้บริหาร
ระดับกลาง และระดับสูง ฯลฯ  

 การตรวจประเมินน้ีจะยึดถือเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นหลัก และจะหลีกเลี่ยง
ความรู้สึกส่วนตัวของผู้ประเมิน 

11. กำรแจ้งข้อบกพร่องท่ีพบในกำรตรวจประเมิน 
 เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน  

 คณะผู้ตรวจประเมินฯจะสรุปและแจ้งข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ขาดไป 
หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์(ถ้ามี) ให้สถาบันการศึกษาทราบโดยทันที แต่
ไม่ใช่ผลการประเมิน 

 สถาบันการศึกษาจะมีเวลาที่ จะชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติม เป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายในเวลา 7 วันท าการนับต้ังแต่คณะกรรมการฯ ได้แจ้ง
ข้อบกพร่องที่พบในการตรวจประเมินให้ทราบ และถือเป็นการสิ้นสุด
การให้เอกสารแก่คณะกรรมการฯ 

12. กำรพิจำรณำรับรองมำตรฐำนคุณภำพหลักสูตร 
 คณะกรรมการฯจะประมวลผลการประเมินทั้ งหมด แล้วจัดท าร่างสรุป

ความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่มีต่อหลักสูตรดังกล่าวว่าสอดคล้องกั บ
เกณฑ์ และเชื่อได้ว่ามีผลลัพธ์ตามเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร 

 จากน้ันจะส่งให้สถานศึกษาพิจารณา หากเห็นไม่สอดคล้องสถานศึกษา
สามารถส่งข้อโต้แย้งได้ภายในเวลา 30 วัน 

 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อโต้แย้งของสถานศึกษา แล้วจัดท ารายงาน
ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเสนอแนะว่าควรจะ รับรอง หรือไม่รับรอง มาตรฐาน
คุณภาพหลักสูตรดังกล่าว 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) 
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน หรือ ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) 
หมายถึง วิศวกรวิชาชีพที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และมีคุณสมบัติ
การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้น
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน The ASEAN Chartered Professional Engineer 
พ.ศ. 2557 ส าหรับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนในประเทศไทย 

ทั้งน้ี วิศวกรวิชาชีพอาเซียนจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้เฉพาะในขอบข่ายงานที่
ได้รับอนุญาตตามความช านาญของวิศวกรวิชาชีพผู้น้ันภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วม
ของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
on Engineering Services: MRA) เท่าน้ัน 

7. คุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) 
ผู้ขอขึ้นทะเบี ยนวิ ศวกรวิช าชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional 
Engineer) ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยื่นค าขอ ต้ังแต่
ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป 

2. มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปีหลังจบการศึกษา
ระดับปริญญาทางวิศวกรรมหรือเทียบเท่าที่ได้รับการยอมรับจากสภาวิศวกร 
 

3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมควบคุม           
ที่เด่นชัด 

4. มีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพ
ต่อเน่ือง ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 50 หน่วย 

5. ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

8. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  
ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนจะต้องด าเนินการ ดังน้ี 

1. กรอกแบบค าขอขึ้นทะเบียนฯ ที่ก าหนดให้สมบูรณ์  พร้อมยื่นเอกสาร
ประกอบการขึ้นทะเบียนฯ ตามที่ก าหนดมาที่ส านักงานสภาวิศวกร 

2. ช าระค่าค าขอขึ้นทะเบียนฯ จ านวน 1,000 บาท  
เมื่อสภาวิศวกรได้รับแบบค าขอขึ้นทะเบียนฯ ที่ครบสมบูรณ์ คณะอนุกรรมการ
ก ากับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee)            
จะพิจารณาและตรวจประเมินคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฯ  

3. เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดต่อคณะกรรมการประสานงาน
ด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) เพื่อพิจารณาอนุมัติและออกใบรับรอง
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน  

4. ช าระค่าใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ จ านวน 2,000 บาท และรับใบรับรอง
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE Certificate) มีอายุ 3 ปี 
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 สภาวิศวกรโดยคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ จะสรรหาและแต่งต้ังประธานและคณะกรรมการประเมิน
ขึ้นชุดหน่ึงเพื่อท าการตรวจเยี่ยมและประเมินผลเป็นรายหลักสูตร 

 ประธานและคณะอนุกรรมการดังกล่าวจะคัดสรรจากอาสาสมัครที่มาจาก
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรม หน่วยงานวิชาชีพ และวิศวกร
อิสระ ฯลฯ 

 สถาบันการศึกษามีสิทธิที่จะไม่รับประธานหรือกรรมการประเมินคนหน่ึง
หรือหลายคนได้ หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่ามีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการศึกษา
ในหลักสูตรน้ัน  

9. กำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
 คณะผู้ตรวจประเมินเริ่มพิจารณาประเมินรายงานการประเมินตนเองพร้อม

ทั้งเอกสารหลักฐานแนบโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
 คณะผู้ตรวจประเมินจะนัดตรวจเยี่ยมและประเมินการเรียนการสอนและ

องค์ประกอบการศึกษาที่สถานศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยการไป
ตรวจประเมินจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน 

10. กำรตรวจประเมินสถำบันกำรศึกษำ 
 คณะกรรมการฯจะตรวจวงรอบคุณภาพของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ

เกณฑ์และองค์ประกอบของการศึกษาในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 การเรียนการสอน และความเชื่อมโยงของ เอกสารค าสอน ต าราที่ใช้ใน

วิชาต่างๆ การบ้านและงานที่มอบให้นักศึกษาท า ข้อสอบต่างๆ โครงงาน
ที่มอบหมายให้นักศึกษาท า ฯลฯ  

 การจัดการองค์ประกอบการศึกษา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนของหลักสูตร  

 สัมภาษณ์ นักศึกษา อาจารย์ บัณฑิตที่จบไปแล้ว รวมทั้งผู้บริหาร
ระดับกลาง และระดับสูง ฯลฯ  

 การตรวจประเมินน้ีจะยึดถือเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นหลัก และจะหลีกเลี่ยง
ความรู้สึกส่วนตัวของผู้ประเมิน 

11. กำรแจ้งข้อบกพร่องท่ีพบในกำรตรวจประเมิน 
 เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน  

 คณะผู้ตรวจประเมินฯจะสรุปและแจ้งข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ขาดไป 
หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์(ถ้ามี) ให้สถาบันการศึกษาทราบโดยทันที แต่
ไม่ใช่ผลการประเมิน 

 สถาบันการศึกษาจะมีเวลาที่ จะชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติม เป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายในเวลา 7 วันท าการนับต้ังแต่คณะกรรมการฯ ได้แจ้ง
ข้อบกพร่องที่พบในการตรวจประเมินให้ทราบ และถือเป็นการสิ้นสุด
การให้เอกสารแก่คณะกรรมการฯ 

12. กำรพิจำรณำรับรองมำตรฐำนคุณภำพหลักสูตร 
 คณะกรรมการฯจะประมวลผลการประเมินทั้ งหมด แล้วจัดท าร่างสรุป

ความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่มีต่อหลักสูตรดังกล่าวว่าสอดคล้องกั บ
เกณฑ์ และเชื่อได้ว่ามีผลลัพธ์ตามเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร 

 จากน้ันจะส่งให้สถานศึกษาพิจารณา หากเห็นไม่สอดคล้องสถานศึกษา
สามารถส่งข้อโต้แย้งได้ภายในเวลา 30 วัน 

 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อโต้แย้งของสถานศึกษา แล้วจัดท ารายงาน
ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งเสนอแนะว่าควรจะ รับรอง หรือไม่รับรอง มาตรฐาน
คุณภาพหลักสูตรดังกล่าว 



    

  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. เอกสารส าคญัที่ใชป้ระกอบการขอขึ้นทะเบียนวศิวกรวิชาชีพ
อาเซียน 
1. แบบค าขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ตามแบบที่สภาวิศวกรก าหนด 
2. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป 
3. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฯ  
5. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ที่ลงนามรับรอง

ผลงานให้ผู้ยื่นค าขอฯ ในระดับที่สูงกว่า หรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้มี
อ านาจในสถานประกอบการที่ผู้ยื่นค าขอฯ ท างานอยู่ หรือหัวหน้างาน  
กรณีผู้รับรองเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

6. เอกสารหลักฐานแสดงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง (CPD) จ านวน              
ไม่น้อยกว่า 50 หน่วย (นับย้อนหลัง 3 ป)ี 
 กิจกรรมการศึกษาแบบเป็นทางการ แสดงเอกสารหลักฐานการศึกษา 

ที่มหาวิทยาลัยรับรองให้ 
 กิจกรรมการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ แสดงรายงานหรือคู่มือการท างาน 

หรือเอกสารหลักฐานแสดงการเข้าศึกษาดูงาน 
 กิจกรรมการเข้าร่วมสัมมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพแสดง

หลักฐานการเข้าร่วมสัมมนา หรือประกาศนียบัตรที่ได้รับจากการสัมมนา 
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ แสดงส าเนาบัตรสมาชิกของ

สมาคม 
 กิจกรรมการสร้างสรรค์ความรู้ แสดงรายงานการวิจัย บทความ หรือ

ก าหนดการ ในการเป็นวิทยากร 
 กิจกรรมการจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม แสดงส าเนาสิทธิบัตร 

 

 

ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน 
(Registered Foreign Professional Engineer: RFPE) เพ่ือให้บริการ

10. ระยะเวลาในการด าเนินการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  
1. สภาวิศวกรจะเริ่มด าเนินการพิจารณาเอกสาร ณ วันที่แบบค าขอขึ้นทะเบียนฯ 

และ เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนฯ มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และผู้ยื่น         
ค าขอขึ้นทะเบียนฯ ช าระค่าค าขอฯ เรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน 

2. คณะอนุกรรมการก ากับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring 
Committee) พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร เป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน 

3. คณะกรรมการสภาวิศวกร พิจารณารับรองคุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ เพื่อ
เสนอชื่อต่อคณะกรรมการอาเซียน เป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน 

4. คณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) พิจารณา
อนุมัติการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ในการประชุมที่จัดขึ้นเป็นวาระ
ทุก 4 เดือน ได้แก่ เดือนกุมภาพันธ์, มิถุนายน และตุลาคม (ผู้ที่ยื่นค าขอ         
ขึ้นทะเบียนฯ มาระหว่าง หรือหลังจากที่สภาวิศวกรเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ
อาเซียนจะต้องรอการพิจารณาในวาระการประชุมของอาเซียนคร้ังถัดไปในอีก 
4 เดือนข้างหน้า) 

5. เลขาธิการอาเซียนออกใบรับรองวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและส่งมอบใน                
การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียนคร้ังถัดไป           
เป็นเวลา 4 เดือน 

โดยสรุประยะเวลาในการด าเนินการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนสามารถ 
ด าเนินการได้เร็วที่สุด เป็นเวลา 6 เดือน 
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 คณะกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จะเป็น                  
ผู้พิจารณาว่า จะ รับรอง หรือ รับรองแบบมีเงื่อนไข หรือ ไม่รับรอง                  
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ  

13. ค่ำใช้จ่ำย 
 สภาวิศวกรจะรับผิดชอบในการพัฒนาและจัดต้ังหน่วยงาน รวมทั้งค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ในช่วงต้น 
 สถาบันการศึกษาของแต่ละหลักสูตรจึงจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

ที่เกิดขึ้นในการเตรียมความพร้อม การท ารายงานประเมินตนเอง  
การจัดเตรียมเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการขอรับการรับรองฯ ซึ่งรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน 

 เน่ืองจากกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมที่ไม่แสวงก าไร จึงประเมินว่าค่าใช้จ่ายจะ
ต่ ากว่ากิจกรรมประเภทเดียวกันที่ท าในต่างประเทศ  

14. โครงกำรน ำร่องฯ 
 ก าหนดเป้าหมายให้มีสถาบันการศึกษาขอรับการรับรองฯภายใน 2 ปีโดยมี

ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรวิชาชีพจากต่างประเทศ 
 จัดบรรยายและเสนอองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
 ตอบข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมของ

สถาบันการศึกษา และการเตรียมเอกสาร 
 ถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรขององค์กรวิชาชีพจากต่างประเทศ 
 ประชุมติดตามก้าวหน้า  

 
 

15. โครงกำรอบรมผู้ตรวจประเมิน 
 เพื่อพัฒนาและเพิ่มจ านวนทรัพยากรบุคคลในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา 
 อบรมแนวปฏิบัติในการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 ท าความเข้าใจกับระบบคุณภาพการศึกษา ผลลัพธ์ของการศึกษาและ

องค์ประกอบทางการศึกษา  
 ท าความเข้าใจกับการประเมินการเรียนการสอนและการวัดผลลัพธ์ 
 ท าความเข้าใจระบบเอกสาร checklist และรายงานส ารวจผลลัพธ์

การศึกษา 

16. ข้ันตอนและวิธีกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำวิศวกรรมศำสตร์ 
เกณฑ์กำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำวิศวกรรมศำสตร์ ส ำหรับ                
ปีกำรศึกษำ 2559 -2564 

1) นิสิตนักศึกษา  
2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
3) ผลลัพธ์ของการศึกษาและการประเมินผลลัพธ์  
4) องค์ประกอบความรู้ด้านวิชาชีพ  
5) คณาจารย์  
6) สถานที่และอุปกรณ์การสอน  
7) การสนับสนุนด้านการเงินและงบประมาณ  

เกณฑ์ข้อ 1   นิสิตนักศึกษำ 
คุณภาพและความสามารถของนิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการประเมินผลลัพธ์ของการศึกษา สถาบันการศึกษา                
ที่ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการ

 

 



    

  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. เอกสารส าคญัที่ใชป้ระกอบการขอขึ้นทะเบียนวศิวกรวิชาชีพ
อาเซียน 
1. แบบค าขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ตามแบบที่สภาวิศวกรก าหนด 
2. รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป 
3. ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) จ านวน 1 ฉบับ 
4. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฯ  
5. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ที่ลงนามรับรอง

ผลงานให้ผู้ยื่นค าขอฯ ในระดับที่สูงกว่า หรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้มี
อ านาจในสถานประกอบการที่ผู้ยื่นค าขอฯ ท างานอยู่ หรือหัวหน้างาน  
กรณีผู้รับรองเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

6. เอกสารหลักฐานแสดงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเน่ือง (CPD) จ านวน              
ไม่น้อยกว่า 50 หน่วย (นับย้อนหลัง 3 ป)ี 
 กิจกรรมการศึกษาแบบเป็นทางการ แสดงเอกสารหลักฐานการศึกษา 

ที่มหาวิทยาลัยรับรองให้ 
 กิจกรรมการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ แสดงรายงานหรือคู่มือการท างาน 

หรือเอกสารหลักฐานแสดงการเข้าศึกษาดูงาน 
 กิจกรรมการเข้าร่วมสัมมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพแสดง

หลักฐานการเข้าร่วมสัมมนา หรือประกาศนียบัตรที่ได้รับจากการสัมมนา 
 กิจกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ แสดงส าเนาบัตรสมาชิกของ

สมาคม 
 กิจกรรมการสร้างสรรค์ความรู้ แสดงรายงานการวิจัย บทความ หรือ

ก าหนดการ ในการเป็นวิทยากร 
 กิจกรรมการจดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม แสดงส าเนาสิทธิบัตร 

 

 

ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน 
(Registered Foreign Professional Engineer: RFPE) เพ่ือให้บริการ

10. ระยะเวลาในการด าเนินการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน  
1. สภาวิศวกรจะเริ่มด าเนินการพิจารณาเอกสาร ณ วันที่แบบค าขอขึ้นทะเบียนฯ 

และ เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนฯ มีความสมบูรณ์ครบถ้วน และผู้ยื่น         
ค าขอขึ้นทะเบียนฯ ช าระค่าค าขอฯ เรียบร้อยแล้วเท่าน้ัน 

2. คณะอนุกรรมการก ากับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring 
Committee) พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร เป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน 

3. คณะกรรมการสภาวิศวกร พิจารณารับรองคุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ เพื่อ
เสนอชื่อต่อคณะกรรมการอาเซียน เป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน 

4. คณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPECC) พิจารณา
อนุมัติการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ในการประชุมที่จัดขึ้นเป็นวาระ
ทุก 4 เดือน ได้แก่ เดือนกุมภาพันธ์, มิถุนายน และตุลาคม (ผู้ที่ยื่นค าขอ         
ขึ้นทะเบียนฯ มาระหว่าง หรือหลังจากที่สภาวิศวกรเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ
อาเซียนจะต้องรอการพิจารณาในวาระการประชุมของอาเซียนคร้ังถัดไปในอีก 
4 เดือนข้างหน้า) 

5. เลขาธิการอาเซียนออกใบรับรองวิศวกรวิชาชีพอาเซียนและส่งมอบใน                
การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านวิศวกรวิชาชีพอาเซียนคร้ังถัดไป           
เป็นเวลา 4 เดือน 

โดยสรุประยะเวลาในการด าเนินการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนสามารถ 
ด าเนินการได้เร็วที่สุด เป็นเวลา 6 เดือน 
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 คณะกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จะเป็น                  
ผู้พิจารณาว่า จะ รับรอง หรือ รับรองแบบมีเงื่อนไข หรือ ไม่รับรอง                  
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ  

13. ค่ำใช้จ่ำย 
 สภาวิศวกรจะรับผิดชอบในการพัฒนาและจัดต้ังหน่วยงาน รวมทั้งค่าใช้จ่าย

ต่างๆ ในช่วงต้น 
 สถาบันการศึกษาของแต่ละหลักสูตรจึงจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

ที่เกิดขึ้นในการเตรียมความพร้อม การท ารายงานประเมินตนเอง  
การจัดเตรียมเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการขอรับการรับรองฯ ซึ่งรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน 

 เน่ืองจากกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมที่ไม่แสวงก าไร จึงประเมินว่าค่าใช้จ่ายจะ
ต่ ากว่ากิจกรรมประเภทเดียวกันที่ท าในต่างประเทศ  

14. โครงกำรน ำร่องฯ 
 ก าหนดเป้าหมายให้มีสถาบันการศึกษาขอรับการรับรองฯภายใน 2 ปีโดยมี

ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรวิชาชีพจากต่างประเทศ 
 จัดบรรยายและเสนอองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
 ตอบข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมของ

สถาบันการศึกษา และการเตรียมเอกสาร 
 ถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรขององค์กรวิชาชีพจากต่างประเทศ 
 ประชุมติดตามก้าวหน้า  

 
 

15. โครงกำรอบรมผู้ตรวจประเมิน 
 เพื่อพัฒนาและเพิ่มจ านวนทรัพยากรบุคคลในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา 
 อบรมแนวปฏิบัติในการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 ท าความเข้าใจกับระบบคุณภาพการศึกษา ผลลัพธ์ของการศึกษาและ

องค์ประกอบทางการศึกษา  
 ท าความเข้าใจกับการประเมินการเรียนการสอนและการวัดผลลัพธ์ 
 ท าความเข้าใจระบบเอกสาร checklist และรายงานส ารวจผลลัพธ์

การศึกษา 

16. ข้ันตอนและวิธีกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำวิศวกรรมศำสตร์ 
เกณฑ์กำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำวิศวกรรมศำสตร์ ส ำหรับ                
ปีกำรศึกษำ 2559 -2564 

1) นิสิตนักศึกษา  
2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
3) ผลลัพธ์ของการศึกษาและการประเมินผลลัพธ์  
4) องค์ประกอบความรู้ด้านวิชาชีพ  
5) คณาจารย์  
6) สถานที่และอุปกรณ์การสอน  
7) การสนับสนุนด้านการเงินและงบประมาณ  

เกณฑ์ข้อ 1   นิสิตนักศึกษำ 
คุณภาพและความสามารถของนิสิตนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการประเมินผลลัพธ์ของการศึกษา สถาบันการศึกษา                
ที่ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีกระบวนการ

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งท างานร่วมกับวิศวกรวิชาชีพท้องถิ่นของประเทศผู้รับนั้น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. สิทธิของวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) 
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) จะมีสิทธิสมัครต่อผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพ
ของประเทศผู้รับเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) 

ทั้งน้ี วิศวกรวิชาชีพอาเซียนจะต้องยอมรับถ้อยแถลงว่า: 

1. ยอมรับหลักปฏิบัติวิชาชีพของท้องถิ่นและสากล  สอดคล้องกับนโยบาย            
ด้านจรรยาบรรณและความประพฤติที่มีและใช้บังคับ 

2. ยอมรับกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับของประเทศผู้รับ 
3. จะต้องประกอบวิชาชีพร่วมกับวิศวกรวิชาชีพท้องถิ่นในประเทศผู้รับภายใต้

บัง คับของกฎหมายและระเบียบภายในของประเทศผู้ รับที่ ดูแลด้าน                
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในขอบข่ายงานตามความช านาญของตนซึ่ง
ได้รับการยอมรับและอนุมัติโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านวิชาชีพของ
ประเทศผู้รับ 

12. การต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) 
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer)           
มีอายุคร้ังละสามปี นับแต่วันที่อนุมัติขึ้นทะเบียน โดยการต่ออายุทะเบียน  

1. ให้ยื่นค าขอต่ออายุพร้อมช าระค่าค าขอต่ออายุทะเบียนต่อส านักงาน                 
สภาวิศวกร ภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ทะเบียนสิ้นอายุ  

2. ต้องมีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนา
วิชาชีพต่อเน่ือง ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 
150 หน่วย 

13. การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) 
ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน  (Registered 
Foreign Professional Engineer: RFPE) เพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
(ACPE) เรียบร้อยแล้วและติดต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 
(RFPE) ของประเทศที่ต้องการจะเดินทางไปท างาน โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสาร
ส าคัญเพื่อด าเนินการขอจดทะเบียนฯ ดังน้ี 
1. กรอกแบบค าขอวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) ตามแบบที่ประเทศ

ผู้รับก าหนด 
2. ส าเนาใบรับรองวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE certificate)  
3. ส าเนาพาสปอร์ต 
4. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
5. หนังสือ รับรองการถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับภาษาอังกฤษจาก 

สภาวิศวกร 
6. ช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอจดทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว (อัตราขึ้นอยู่

กับแต่ละประเทศเป็นผู้ก าหนด) 

14. งานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัด (Responsible charge)     
ในการกรอกแบบค าขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ผู้ยื่นค าขอฯ จะต้องระบุ
งานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัด (Responsible charge) ได้แก่ งานให้ค าปรึกษา,            
งานวางโครงการ, งานออกแบบและค านวณ, งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต, 
งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอ านวยการใช้  โดยเลือกระบุเฉพาะงานที่ตน          

มีความเชี่ยวชาญและมีประวัติการท างานเท่าน้ัน 
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ประเมินผลการเรียนรู้  การให้ค าแนะน าในการศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพและมีกระบวนการติดตามผลให้นิสิตนักศึกษาในหลักสูตรมีผลลัพธ์ในการ
เรียนรู้ทั้งในด้านคุณภาพและความสามารถตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
สถาบันการศึกษาที่ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะต้องมีหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกและรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรให้ชัดเจน มีหลักเกณฑ์                  
การเทียบ ย้ายโอนหน่วยกิตการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น  และจะต้องมี
กระบวนงานและวิธีปฏิบัติงานในการบริหารหลักสูตรที่ท าให้นิสิตนักศึกษา
สามารถศึกษาเรียนรู้และส าเร็จการศึกษาได้ตามที่ได้ระบุไว้  

เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบันการศึกษาประสงค์จะขอรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาจะต้องมีข้อความที่อธิบายวัตถุประสงค์โดยรวมของหลักสูตรที่
สถาบันการศึกษามุ่งหวังให้ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับไปประกอบ
วิชาชีพ  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบันการศึกษาประสงค์จะขอรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาจะต้องมีองค์ประกอบดังน้ี  

1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
2) กระบวนงานในการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3) หลักสูตร  กระบวนงานในการเรียนการสอน  และการบริหารหลักสูตร 
4) กระบวนงานประเมินผลความส าเร็จและผลลัพธ์ของการศึกษา  

เกณฑ์ข้อ 3   ผลลัพธ์ของกำรศึกษำและกำรประเมินผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์ของการศึกษาที่นิสิตนักศึกษาพึงมีคุณลักษณะเมื่อส าเร็จการศึกษามี
ดังต่อไปน้ี  

1) ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  
2) การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม  
3) การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาค าตอบของปัญหา  
4) การพิจารณาตรวจสอบ  
5) การใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือทันสมัย   
6) การท างานร่วมกันเป็นทีม  
7) การติดต่อสื่อสาร   
8) กิจกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน  และวิชาชีพวิศวกรรม  
9) จรรยาบรรณวิชาชีพ  
10)การบริหารงานวิศวกรรมและการลงทุน  
11)การเรียนรู้ตลอดชีพ    

เกณฑ์ข้อ 4 องค์ประกอบควำมรู้ด้ำนวิชำชีพ 
องค์ประกอบความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมจะต้องมีโครงสร้าง
หลักสูตรและมีเน้ือหาสาระส าคัญครอบคลุมองค์ความรู้ที่เป็นสาระส าคัญของ
สาขาวิชาชี พ ที่สอดคล้ องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2552 และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและ มีมาตรฐานเทียบเคียงกับเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาตามข้อตกลงและการยอมรับความเหมือนกันในระดับ
นานาชาติดังต่อไปน้ี  

1) มีเ น้ือหาความ รู้ในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ (รวมทั้งการเรียนในห้องปฏิบัติการ) ที่เหมาะสมกับแต่ละ
สาขาวิชาชีพ  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งท างานร่วมกับวิศวกรวิชาชีพท้องถิ่นของประเทศผู้รับนั้น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. สิทธิของวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) 
วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) จะมีสิทธิสมัครต่อผู้มีอ านาจก ากับดูแลด้านวิชาชีพ
ของประเทศผู้รับเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) 

ทั้งน้ี วิศวกรวิชาชีพอาเซียนจะต้องยอมรับถ้อยแถลงว่า: 

1. ยอมรับหลักปฏิบัติวิชาชีพของท้องถิ่นและสากล  สอดคล้องกับนโยบาย            
ด้านจรรยาบรรณและความประพฤติที่มีและใช้บังคับ 

2. ยอมรับกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับของประเทศผู้รับ 
3. จะต้องประกอบวิชาชีพร่วมกับวิศวกรวิชาชีพท้องถิ่นในประเทศผู้รับภายใต้

บัง คับของกฎหมายและระเบียบภายในของประเทศผู้ รับที่ ดูแลด้าน                
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในขอบข่ายงานตามความช านาญของตนซึ่ง
ได้รับการยอมรับและอนุมัติโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลด้านวิชาชีพของ
ประเทศผู้รับ 

12. การต่ออายุทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE) 
ทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer)           
มีอายุคร้ังละสามปี นับแต่วันที่อนุมัติขึ้นทะเบียน โดยการต่ออายุทะเบียน  

1. ให้ยื่นค าขอต่ออายุพร้อมช าระค่าค าขอต่ออายุทะเบียนต่อส านักงาน                 
สภาวิศวกร ภายในเก้าสิบวันก่อนวันที่ทะเบียนสิ้นอายุ  

2. ต้องมีหน่วยความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการพัฒนา
วิชาชีพต่อเน่ือง ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 
150 หน่วย 

13. การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) 
ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน  (Registered 
Foreign Professional Engineer: RFPE) เพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน 
(ACPE) เรียบร้อยแล้วและติดต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว 
(RFPE) ของประเทศที่ต้องการจะเดินทางไปท างาน โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสาร
ส าคัญเพื่อด าเนินการขอจดทะเบียนฯ ดังน้ี 
1. กรอกแบบค าขอวิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (RFPE) ตามแบบที่ประเทศ

ผู้รับก าหนด 
2. ส าเนาใบรับรองวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE certificate)  
3. ส าเนาพาสปอร์ต 
4. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
5. หนังสือ รับรองการถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับภาษาอังกฤษจาก 

สภาวิศวกร 
6. ช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอจดทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว (อัตราขึ้นอยู่

กับแต่ละประเทศเป็นผู้ก าหนด) 

14. งานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัด (Responsible charge)     
ในการกรอกแบบค าขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ผู้ยื่นค าขอฯ จะต้องระบุ
งานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัด (Responsible charge) ได้แก่ งานให้ค าปรึกษา,            
งานวางโครงการ, งานออกแบบและค านวณ, งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต, 
งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอ านวยการใช้  โดยเลือกระบุเฉพาะงานที่ตน          

มีความเชี่ยวชาญและมีประวัติการท างานเท่าน้ัน 
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ประเมินผลการเรียนรู้  การให้ค าแนะน าในการศึกษาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพและมีกระบวนการติดตามผลให้นิสิตนักศึกษาในหลักสูตรมีผลลัพธ์ในการ
เรียนรู้ทั้งในด้านคุณภาพและความสามารถตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
สถาบันการศึกษาที่ขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะต้องมีหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกและรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรให้ชัดเจน มีหลักเกณฑ์                  
การเทียบ ย้ายโอนหน่วยกิตการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น  และจะต้องมี
กระบวนงานและวิธีปฏิบัติงานในการบริหารหลักสูตรที่ท าให้นิสิตนักศึกษา
สามารถศึกษาเรียนรู้และส าเร็จการศึกษาได้ตามที่ได้ระบุไว้  

เกณฑ์ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบันการศึกษาประสงค์จะขอรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาจะต้องมีข้อความที่อธิบายวัตถุประสงค์โดยรวมของหลักสูตรที่
สถาบันการศึกษามุ่งหวังให้ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับไปประกอบ
วิชาชีพ  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบันการศึกษาประสงค์จะขอรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาจะต้องมีองค์ประกอบดังน้ี  

1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
2) กระบวนงานในการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3) หลักสูตร  กระบวนงานในการเรียนการสอน  และการบริหารหลักสูตร 
4) กระบวนงานประเมินผลความส าเร็จและผลลัพธ์ของการศึกษา  

เกณฑ์ข้อ 3   ผลลัพธ์ของกำรศึกษำและกำรประเมินผลลัพธ์ 
ผลลัพธ์ของการศึกษาที่นิสิตนักศึกษาพึงมีคุณลักษณะเมื่อส าเร็จการศึกษามี
ดังต่อไปน้ี  

1) ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  
2) การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม  
3) การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาค าตอบของปัญหา  
4) การพิจารณาตรวจสอบ  
5) การใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือทันสมัย   
6) การท างานร่วมกันเป็นทีม  
7) การติดต่อสื่อสาร   
8) กิจกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน  และวิชาชีพวิศวกรรม  
9) จรรยาบรรณวิชาชีพ  
10)การบริหารงานวิศวกรรมและการลงทุน  
11)การเรียนรู้ตลอดชีพ    

เกณฑ์ข้อ 4 องค์ประกอบควำมรู้ด้ำนวิชำชีพ 
องค์ประกอบความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมจะต้องมีโครงสร้าง
หลักสูตรและมีเน้ือหาสาระส าคัญครอบคลุมองค์ความรู้ที่เป็นสาระส าคัญของ
สาขาวิชาชี พ ที่สอดคล้ องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2552 และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและ มีมาตรฐานเทียบเคียงกับเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาตามข้อตกลงและการยอมรับความเหมือนกันในระดับ
นานาชาติดังต่อไปน้ี  

1) มีเ น้ือหาความ รู้ในระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ (รวมทั้งการเรียนในห้องปฏิบัติการ) ที่เหมาะสมกับแต่ละ
สาขาวิชาชีพ  



    

  

 
   

 
 

 
 
 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

ตัวอย่างใบรับรองวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE certificate) และ 
การกรอกแบบค าขอข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Application form) 

 

 

 

 

 

 

15. หน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และ                 
รับจดทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว (RFPE) ของแต่ละประเทศ 

1. Ministry of Development ประเทศบรูไน  
เว็บไซต์: www.mod.gov.bn  
2. The Board of Engineers Cambodia ประเทศกัมพูชา 
เว็บไซต์: www.bec.gov.kh  
3. Construction Service Development Board ประเทศอินโดนีเซีย 
เว็บไซต์: www.lpjk.net (construction),  www.bnsp.go.id (non-construction) 
4. Ministry of Public Works and Transport ประเทศลาว 
เว็บไซต์: www.mpwt.gov.la 
5. Board of Engineer Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
เว็บไซต์: www.bem.org.my อีเมล์: mishana@bem.org.my 
6. Myanmar Engineering Society ประเทศเมียนมา 
เว็บไซต์: www.myanmarengcouncil.org 
7. Professional Regulation Commission ประเทศฟิลิปปินส์ 
เว็บไซต์: www.prc.gov.ph 
8. Professional Engineers Board ประเทศสิงคโปร์ 
เว็บไซต์: www.peb.gov.sg อีเมล์: registrar@peb.gov.sg 
9. Council of Engineers ประเทศไทย 
เว็บไซต์: www.coe.or.th อีเมล์: secretary.gen@coe.or.th 
10. Supervisory Commission of Vietnam ประเทศเวียดนาม 
เว็บไซต์: www.vietnammc.vn 
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2) มีเน้ือหาทางด้านวิศวกรรมที่ครอบคลุม ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 
และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมในด้านการออกแบบของแต่ละสาขา เพื่อ
เชื่อมโยงเน้ือหาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ
ตามข้อก าหนดงานได้อย่างเหมาะสม  

3) มีเน้ือหาด้านการศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมและสอดคล้องให้นิสิตนักศึกษาพึงมี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และตามวัตถุประสงค์ของ
สถาบันการศึกษา  

เกณฑ์ข้อ 5 คณำจำรย์ 
 สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในหลักสูตร

ในจ านวนที่ เ พีย งพอและสอดคล้อ งกับ เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร
ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้อง
มีคุณวุฒิการศึกษา และมีความสามารถครอบคลุมเน้ือหาวิชาการและ
วิชาชีพที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร   

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรจะต้องมีจ านวนเพียงพอในการ
ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าวิชาชีพ มีการพัฒนาวิชาชีพ และมีกิจกรรมสัมพันธ์
กับสมาคมวิชาชีพบริษัทและภาคอุตสาหกรรมอย่างสม่ าเสมอ  

 คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่า                
มีความสามารถชี้แนะ และให้ค าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาในด้านวิชาการและ
วิชาชีพอย่างใกล้ชิด  ตลอดจนด าเนินการพัฒนาและใช้กระบวนการเรียน
การสอนและประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใน
หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง ให้ได้ผลลัพธ์ของการศึกษาตามวัตถุประสงค์                  
ที่ก าหนดไว้  

 

เกณฑ์ข้อ 6  สถำนท่ีและอุปกรณ์กำรสอน 
สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้ มี  ห้ อง เ รียน ห้อ งปฏิบั ติก าร ห้องสมุ ด                    
ห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ครุภัณฑ์ อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน
ที่มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมที่จะท าให้มีการกระ ตุ้นและก่อให้เกิด
บรรยากาศในการเรียนรู้  การพัฒนาความรู้วิชาการ ตลอดจนกิจกรรมการปฏิบัติ
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  หลักสูตรจะต้องจัดให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และ          
ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานวิชาชีพที่ทันสมัย สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มี
การเรียนรู้ผ่านโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
และคณาจารย์สามารถการพัฒนาความรู้วิชาการและมีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ที่ต้องการได้  

เกณฑ์ข้อ 7 กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
สถาบันการศึกษาจะต้องให้ การสนับสนุนทางด้านการเงิ นงบประมาณ                      
มีโครงสร้างการบริหารที่แสดงให้เห็นได้ว่าสามารถท าให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ทีข่อ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพและเกิด               
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  ทรัพยากรการจัดการที่จัดให้น้ันจะต้องมีปริมาณเพียง
พอที่จะดึงดูดอาจารย์ ให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองและด ารงตนเป็นคณาจารย์
ที่มี คุณภาพ  ทรัพยากรและเงิ นทุ นจะต้องมีป ริมาณเพียงพอที่ จะท าให้
สถาบันการศึกษาสามารถจัดหา ซ่อมบ ารุง ทดแทนและใช้ประโยชน์ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ครุภัณฑ์ อ านวยความสะดวก
ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม    นอกจากน้ีสถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มี
บุคลากรสายสนับสนุน และมีหน่วยบริการต่างๆที่เพียงพอตามความจ าเป็นของ                
การเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร  
 



    

  

 
   

 
 

 
 
 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

ตัวอย่างใบรับรองวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ACPE certificate) และ 
การกรอกแบบค าขอข้ึนทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Application form) 

 

 

 

 

 

 

15. หน่วยงานที่ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และ                 
รับจดทะเบียนวิศวกรวิชาชีพต่างด้าว (RFPE) ของแต่ละประเทศ 

1. Ministry of Development ประเทศบรูไน  
เว็บไซต์: www.mod.gov.bn  
2. The Board of Engineers Cambodia ประเทศกัมพูชา 
เว็บไซต์: www.bec.gov.kh  
3. Construction Service Development Board ประเทศอินโดนีเซีย 
เว็บไซต์: www.lpjk.net (construction),  www.bnsp.go.id (non-construction) 
4. Ministry of Public Works and Transport ประเทศลาว 
เว็บไซต์: www.mpwt.gov.la 
5. Board of Engineer Malaysia ประเทศมาเลเซีย 
เว็บไซต์: www.bem.org.my อีเมล์: mishana@bem.org.my 
6. Myanmar Engineering Society ประเทศเมียนมา 
เว็บไซต์: www.myanmarengcouncil.org 
7. Professional Regulation Commission ประเทศฟิลิปปินส์ 
เว็บไซต์: www.prc.gov.ph 
8. Professional Engineers Board ประเทศสิงคโปร์ 
เว็บไซต์: www.peb.gov.sg อีเมล์: registrar@peb.gov.sg 
9. Council of Engineers ประเทศไทย 
เว็บไซต์: www.coe.or.th อีเมล์: secretary.gen@coe.or.th 
10. Supervisory Commission of Vietnam ประเทศเวียดนาม 
เว็บไซต์: www.vietnammc.vn 

 
 

12

2) มีเน้ือหาทางด้านวิศวกรรมที่ครอบคลุม ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม 
และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมในด้านการออกแบบของแต่ละสาขา เพื่อ
เชื่อมโยงเน้ือหาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
ทางวิศวกรรม เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ
ตามข้อก าหนดงานได้อย่างเหมาะสม  

3) มีเน้ือหาด้านการศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมและสอดคล้องให้นิสิตนักศึกษาพึงมี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และตามวัตถุประสงค์ของ
สถาบันการศึกษา  

เกณฑ์ข้อ 5 คณำจำรย์ 
 สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในหลักสูตร

ในจ านวนที่ เ พีย งพอและสอดคล้อ งกับ เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร
ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้อง
มีคุณวุฒิการศึกษา และมีความสามารถครอบคลุมเน้ือหาวิชาการและ
วิชาชีพที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร   

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรจะต้องมีจ านวนเพียงพอในการ
ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าวิชาชีพ มีการพัฒนาวิชาชีพ และมีกิจกรรมสัมพันธ์
กับสมาคมวิชาชีพบริษัทและภาคอุตสาหกรรมอย่างสม่ าเสมอ  

 คณาจารย์ผู้ รับผิดชอบและสอนในหลักสูตรจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่า                
มีความสามารถชี้แนะ และให้ค าปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาในด้านวิชาการและ
วิชาชีพอย่างใกล้ชิด  ตลอดจนด าเนินการพัฒนาและใช้กระบวนการเรียน
การสอนและประเมินผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใน
หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง ให้ได้ผลลัพธ์ของการศึกษาตามวัตถุประสงค์                  
ที่ก าหนดไว้  

 

เกณฑ์ข้อ 6  สถำนท่ีและอุปกรณ์กำรสอน 
สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้ มี  ห้ อง เ รียน ห้อ งปฏิบั ติก าร ห้องสมุ ด                    
ห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ครุภัณฑ์ อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน
ที่มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมที่จะท าให้มีการกระ ตุ้นและก่อให้เกิด
บรรยากาศในการเรียนรู้  การพัฒนาความรู้วิชาการ ตลอดจนกิจกรรมการปฏิบัติ
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  หลักสูตรจะต้องจัดให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และ          
ใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในงานวิชาชีพที่ทันสมัย สถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มี
การเรียนรู้ผ่านโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นิสิตนักศึกษา
และคณาจารย์สามารถการพัฒนาความรู้วิชาการและมีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ที่ต้องการได้  

เกณฑ์ข้อ 7 กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
สถาบันการศึกษาจะต้องให้ การสนับสนุนทางด้านการเงิ นงบประมาณ                      
มีโครงสร้างการบริหารที่แสดงให้เห็นได้ว่าสามารถท าให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ทีข่อ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพและเกิด               
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  ทรัพยากรการจัดการที่จัดให้น้ันจะต้องมีปริมาณเพียง
พอที่จะดึงดูดอาจารย์ ให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองและด ารงตนเป็นคณาจารย์
ที่มี คุณภาพ  ทรัพยากรและเงิ นทุ นจะต้องมีป ริมาณเพียงพอที่ จะท าให้
สถาบันการศึกษาสามารถจัดหา ซ่อมบ ารุง ทดแทนและใช้ประโยชน์ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ครุภัณฑ์ อ านวยความสะดวก
ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม    นอกจากน้ีสถาบันการศึกษาจะต้องจัดให้มี
บุคลากรสายสนับสนุน และมีหน่วยบริการต่างๆที่เพียงพอตามความจ าเป็นของ                
การเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร  
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วิศวกรวิชาชีพอาเซยีน 

ASEAN Chartered Professional Engineer: ACPE 

1. การเปิดเสรีภายใตก้รอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)  

เป็นการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
อย่างเสรีระหว่างกันในประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการลด/ยกเลิกกฎระเบียบที่
เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการในอาเซียน โดยมีความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดาของอาเซียน (ASEAN Agreement on Movement of Natural 
Persons: MNP) ซึ่งจัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากร
ชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการ
ลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก และมีผลผูกพันให้ประเทศไทยต้องเปิดเสรีการ
เคลื่อนย้ายบุคคลในสาขาบริการเฉพาะเท่าที่ระบุไว้ในข้อตกลงยอมรับร่วมด้าน
คุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียนเท่าน้ัน 

2. รูปแบบการให้บริการทางวิชาชีพวิศวกรรมของอาเซียน 
Mode 4: การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา  
ลักษณะ: เป็นการเข้าไปท างานประกอบอาชีพในสาขาบริการด้านต่างๆ เป็นการ
ชั่วคราวในประเทศลูกค้า  
ตัวอย่าง: บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) ส่งวิศวกรไทยเข้าไปประกอบวิชาชีพ
ในโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าไซยะบุลี ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เป็นต้น 

 

3. ข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน (MRAs)  
เป็นข้อตกลงที่อ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพหรือแรงงาน
เชี่ยวชาญหรือมีความสามารถพิเศษในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยประเทศอาเซียน
ตกลงกันว่าจะยอมรับคุณสมบัติมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงเพื่ออ านวย
ความสะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาต และเน้นหลักว่านักวิชาชีพต่างด้าว
จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศที่ตนต้องการเข้าไปท างาน โดย
ปัจจุบันมีข้อตกลงน้ี จ านวน 8 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ 
วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี นักส ารวจ และวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 

17. แผนภูมิกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำ 
 

  
สถาบนัการศกึษาแจ้งขอรับ

การประเมินหลักสูตร 

สถาบนัการศกึษาประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลกัสูตร 

สถาบนัการศกึษาส่งแบบประเมิน
ตนเองและหลักฐานรายงานให้คณะ

ผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน 

สถาบนัการศกึษาเตรียม
เอกสารเพิ่มเติม/แก้ไข 

ฝ่ายงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ สภาวิศวกร 

แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาและตรวจเย่ียม 

ฝ่ายงานฯ เสนอชื่อผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาใหส้ถาบัน รับรอง/ คัดค้าน 

คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาตรวจแบบประเมินตนเองและ
หลักฐานรายงานให้ค าแนะน าเบื้องต้น 

คณะผู้ตรวจประเมินฯ นัด
ตรวจเย่ียมสถาบันการศกึษา 

คณะผู้ตรวจประเมินตรวจ
เย่ียมสถาบันการศึกษา 

คณะผู้ตรวจประเมินฯ ประชุมกับผู้บริหาร
สถาบนัการศกึษา ให้ค าแนะน า แก้ไข 

ไม่แกไ้ข/ แก้ไข 

คณะผู้ตรวจประเมินฯ ส่งรายงานให้อนุกรรมการฯ พิจารณา
รับรอง/ ไม่ใหก้ารรับรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาฯ 

สถาบนัการศกึษาแกไ้ข
ตามข้อแนะน า 

แก้ไข 

รับรอง 

ไม่แก้ไข 



17. แผนภูมิกำรด ำเนินกำรและข้ันตอนกำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำ 
 

  
สถาบนัการศกึษาแจ้งขอรับ

การประเมินหลักสูตร 

สถาบนัการศกึษาประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลกัสูตร 

สถาบนัการศกึษาส่งแบบประเมิน
ตนเองและหลักฐานรายงานให้คณะ

ผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน 

สถาบนัการศกึษาเตรียม
เอกสารเพิ่มเติม/แก้ไข 

ฝ่ายงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ สภาวิศวกร 

แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาและตรวจเย่ียม 

ฝ่ายงานฯ เสนอชื่อผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาใหส้ถาบัน รับรอง/ คัดค้าน 

คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาตรวจแบบประเมินตนเองและ
หลักฐานรายงานให้ค าแนะน าเบื้องต้น 

คณะผู้ตรวจประเมินฯ นัด
ตรวจเย่ียมสถาบันการศกึษา 

คณะผู้ตรวจประเมินตรวจ
เย่ียมสถาบันการศึกษา 

คณะผู้ตรวจประเมินฯ ประชุมกับผู้บริหาร
สถาบนัการศกึษา ให้ค าแนะน า แก้ไข 

ไม่แกไ้ข/ แก้ไข 

คณะผู้ตรวจประเมินฯ ส่งรายงานให้อนุกรรมการฯ พิจารณา
รับรอง/ ไม่ใหก้ารรับรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาฯ 

สถาบนัการศกึษาแกไ้ข
ตามข้อแนะน า 

แก้ไข 

รับรอง 

ไม่แก้ไข 
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