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ภาพรวมการน าเสนอ

• ประวตัิผูบ้รรยาย

• ขอ้ดีและขอ้เสียของการไปท างานในตา่งประเทศ

• สญัญาการจา้งงาน, กฎหมาย, ระเบียบขอ้บงัคบัการประกอบอาชีพวิศวกรแตล่ะประเทศ
• ความแตกตา่งในการท างานและการปรบัตวัในการท างาน

• ช่องทางและโอกาสในการหางานในตา่งประเทศ



ประวัตผู้ิบรรยาย

ช่ือ นายศภุฤกษ ์ศิรเิวทิน ACPE-04098/TH, สก. 4524
ประวัตกิารศีกษา

ปรญิญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล King’s College, University of London

ปรญิญาตร-ีโท วิศวกรรมเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ พระนครเหนือ
ประวัตกิารท างาน

2021-ปัจจบุนั       กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ULTRAPIPESERVICE จ ากดั
2019-2020          Principal Pipeline Engineer บรษัิท Synterra จ ากดั
2018-2019          Chief In-line Inspection Officer บรษัิท Dacon Inspection 

Technologies จ ากดั
2019 Engineering manager บรษัิท China Pipeline Petroleum 

Engineering จ ากดั (ประเทศจีนและอินโดนีเซีย)
2014-2019          Lead Pipeline Engineer บรษัิท CUEL จ ากดั
2013-2014          Senior Offshore Pipeline Engineer บรษัิท Bechtel Inc

(ประเทศองักฤษและตรุกี)

ประวัตกิารท างาน (ต่อ)
2011-2013         Senior Mechanical/Pipeline Engineer บรษัิท Deepsea 

Engineering (McDermott) ประเทศไทย และประเทศองักฤษ
2005                   Research Professor, Hanyang University, ประเทศเกาหลีใต้
1996-2011          ผูช้่วยศาสตราจารย์ TGGS, วิทยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ พระนครเหนือ
1994-1995          Product Engineer บรษัิท Fareast Computer Technology PTE

(ประเทศสิงคโปร)์
1993-1994          Mechanical Engineer บรษัิท NKK Engineering (Thailand)
1992-1993 Design and Development Engineer บรษัิท AT&T Telecommunication 

(Thailand)
1991-1992         อาจารย ์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัรงัสิต
1991                  Vendor Quality Engineer บรษัิท Seagate Technology (Thailand) 



ข้อดแีละข้อเสยีของการไปท างานในต่างประเทศ

ช้อดี

ไดเ้รยีนรูว้ิธีและระบบการท างานสากล

เปิดโลกทศันใ์นการท างานทางอาชีพวิศวกรรม

ไดเ้รยีนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ 

ไดป้ระสบการณก์ารท างานท่ีดีทางสายอาชีพ

ไดเ้ครอืข่ายอาชีพวิศวกรรม

ไดท้่องเท่ียวแลกเปล่ียนประสบการณท์างวฒันธรรม

สรา้งโอกาสใหว้ิศวกรไทยไดมี้ช่องทางไปท างานในต่างประเทศ

ไดพ้ฒันาภาษาองักฤษและภาษาอ่ืนๆ ในประเทศท่ีไปท างาน

ไดค้่าตอบแทนท่ีสงูกว่าในประเทศไทย

ข้อเสีย

ตอ้งปรบัตวัอย่างมากใหเ้ขา้กบัระบบวิธีการท างานแบบสากล

ตอ้งแยกจากครอบครวั

ตอ้งเรยีนรูก้ฎหมายและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินนัน้ๆ 

ตอ้งพฒ้นาตวัเองใหใ้นรบัการยอมรบัจากเพ่ือนรว่มงาน

ตอ้งปรบัตวัใหเ้คยชินกบัอาหารท่ีแตกต่าง

ตอ้งใชค้วามอดทนมากกว่าท างานในประเทศไทย

ขาดความสะดวกสบายกว่าท างานในประเทศไทย

ตอ้งปรบัตวัเขา้กบัสภาพอากาศ และภมูิประเทศ

ความปลอดภยัในต่างแดน 



สัญญาการจ้างงาน, กฎหมาย, ระเบยีบข้อบังคับการประกอบอาชีพวิศวกรต่ละประเทศ
• รายละเอียดของสญัญาการจา้งงาน 

• อตัราภาษีเงินได ้และการย่ืนเสียภาษ๊ นายจา้งด าเนินการให ้หรอืตอ้งท าเอง?
• Work permit ใครรบัผิดชอบค่าใชจ้่าย?
• สญัญาเช่าท่ีพกั ใครดแูลคา่มดัจ า หรอืใครค า้ประกนัสญัญาเช่า ?
• วนัและเวลาท างาน
• อตัราค่าจา้งในการท างานนอกเวลา ตามกฎหมายประเทศนัน้ๆ จ่ายยงัไง
• การจ่ายเงินเดือน 

• จ่ายเป็นรายเดือนหรอืรายวนัหรอืสปัดาห ์
• จ่ายผ่านทางช่องทางใด? ผ่านเอเจนซี หรอืโอนเขา้บญัชีในประเทศนัน้ หรอืประเทศไทย 
• ค่าธรรมเนียมการโอนใครรบัผิดชอบ?
• นายจา้งจ่ายเงินเดือนใหร้วมค่าจา้งวนัหยดุประจ าสปัดาห ์หรอืวนัหยดุนกัขตัฤกษข์องประเทศนัน้ หรอืไม่?



กฎหมาย, ระเบยีบ ข้อบังคับการประกอบอาชีพวิศวกรแต่ละประเทศ

• ขอบเขตในการท างานทางวิศวกรรมของวิศวกรต่างชาติในประเทศนัน้ๆ 

• การลงนามรบัรองแบบงานและรายงานการออกแบบค านวณ

• มาตรฐานท่ีใชใ้นงานออกแบบ ในบางประเทศจะใชม้าตรฐานสากลรว่มกบัมาตรฐานในประเทศ 

• ระเบียบการขออนญุาตในการก่อสรา้งหรอืงานทางวิศวกรรมอ่ืนๆ 

• Qualification ของบคุลากรท่ีใชใ้นโครงการ มีขอ้ก าหนดตามกฎหมายในประเทศนัน้ๆ อยา่งไร

• วฒันธรรมและศาสนา ในประเทศนัน้ๆ กบัการท างาน 



ความแตกต่างในการท างานและการปรับตัวในการท างาน

• ความแตกตา่งของรูปแบบวิธีการท างาน เช่น การแบง่ผงัองคก์ร ขอบเขตงานของต าแหน่ง 

• ความแตกตา่งทางวฒันธรรม เช่น เวลาการเขา้งาน เวลาพกั การปฎิบตัิตวัขณะท างานในตา่งประเทศ
พฤติกรรมบางอยา่งท่ีเคยท าในประเทศไทยอาจไมเ่หมาะสมในประเทศนัน้

• อปุสรรคทางภาษา ทัง้ภาษาองักฤษและภาษาทอ้งถ่ิน

• อปุสรรคทางการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ควรศกึษาขัน้ตอน แบบฟอรม์เอกสารท่ีตอ้งใช้
ในการติดตอ่ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร

• อปุสรรคในการใชชี้วิต เช่น ที่พกั การเดินทางมาท างาน อาหาร การแตง่กาย ความปลอดภยัในชีวิต ลลล

• อปุสรรคในการเรยีนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ  วิธีท  างาน เครื่องมือ ซอฟตแ์วรท่ี์ใชใ้นการท างาน



ช่องทางและโอกาสในการหางานในต่างประเทศ

• แนะน างานโดยเครอืข่ายเพ่ือนรว่มวิชาชีพ

• Headhunter agency เช่น MPH, Airswift, NES Fircroft , JOBSDB ลลล

• Social media เช่น Linkedin, Facebook group ลลล

• สมคัรงานโดยตรงกบับรษัิทนัน้ๆ 




