
 
 

ประกาศสภาสถาปนิก 
เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) หลักเกณฑ์ของขอบข่ายกิจกรรม และหน่วย พวต.  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการ 
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งทักษะและความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือวิชาชีพ เช่น การเข้าร่วมสัมมนา การ
ฟังบรรยาย  การเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ การมีส่วนร่วมในองค์กรวิชาชีพ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์                    
ต่อสังคม  เพ่ือเสรมิความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนในการให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
 สภาสถาปนิกจงึออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิก  
 (๑) ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมท่ีเปน็บคุคลธรรมดา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๒) ประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง หลักเกณฑ์โดยทั่วไปของขอบข่ายกิจกรรม พวต. ประเภทต่างๆ 
 และหนว่ย พวต. สำหรบักิจกรรม พวต. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ข้อ ๒  ในประกาศนี้  
 “การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง” หรือ “พวต.” หมายความว่า การเข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรม                   
ทีม่ีวัตถุประสงค์หรือมีเนื้อหาสาระในอันที่จะยกระดับความรู้ความสามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ 
รวมทั้งทกัษะและความรู้ต่างๆ ที่เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  
 “กิจกรรม พวต.” หมายความว่า กิจกรรมประเภทต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ                  
และได้รบัการรับรองโดยคณะอนุกรรมการให้สมาชิกสภาสถาปนิกเข้าร่วมเพ่ือเป็นการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องได้ 
 “หน่วย พวต.” หมายความว่า หน่วยคะแนนที่คณะอนุกรรมการใหก้ารรบัรองสำหรบักิจกรรม พวต.                
ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดสำหรับกิจกรรม พวต. ประเภทต่างๆ     
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาสถาปนิก 
 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการชุดที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกได้แต่งต้ัง                 
และมอบหมายให้มีหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับการพฒันาวิชาชีพต่อเนื่อง  
  “ผู้แทน” หมายความว่า  ผู้ที่ไดม้อบหมายให้เป็นตัวแทนของสภาสถาปนิกหรือสมาคมทางวิชาชีพ  
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 “อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า สถาปนิกที่ไปช่วยสอนพิเศษในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม 

 “สถาปนิกพ่ีเลี้ยง” หมายความว่า สถาปนิกพ่ีเลี้ยงตามข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยระบบสถาปนิก
ฝึกหัด   
 “สถาปนิกอาสา” หมายความว่า สมาชิกสภาสถาปนิกทีไ่ด้รบัแต่งตั้งจากสภาสถาปนิกเพ่ือช่วยเหลือ                    
แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพ เพ่ือสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม 
  “สมาชิกแรกเข้า” หมายความว่า สมาชิกสภาสถาปนิกที่สมัครเข้าเป็นครั้งแรก 
 “ผู้จัดกิจกรรม พวต.” หมายความว่า สถาบัน องค์กร คณะบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน                          
ทีค่ณะกรรมการให้ความเห็นชอบใหเ้ป็นผู้จัดกจิกรรม พวต. 
 “วิทยากร” หมายความว่า ผู้ทรงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเนื้อหาหลักสูตรของ                
การฝึกอบรมหรือสัมมนา และให้หมายความรวมถึงผู้ดำเนินการสัมมนาหรือผู้บรรยายหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ลักษณะอย่างเดียวกนั ซึ่งคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ   
                                              

 ข้อ ๓  ผู้จดักิจกรรม พวต.  
         ได้แก่ สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) สภาสถาปนิก              
 (๒) องคก์รหรือสมาคมทางวิชาชีพทีค่ณะกรรมการให้ความเห็นชอบ    
 (๓) สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีการสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมซึ่งได้รับการรับรอง
ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร และคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ    
 (๔) หน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ                                                 
              (๕) สถาบัน องคก์ร คณะบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการให้ความเหน็ชอบ 
ซ่ึงต้องมีคุณสมบัตดิังนี้ 
  (ก)  มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล หรอืคณะบุคคล 
  (ข)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง หรือประกอบธุรกิจเกีย่วกบั 
           การจดัอบรมสัมมนา หรือประกอบธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
  (ค)  ไมอ่ยู่ระหว่างถูกยกเลิกการให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดกิจกรรม พวต. จากสภาสถาปนิก 
  

 ข้อ ๔  กิจกรรม พวต.  
 อาจอยู่ในขอบข่ายกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 (๑)   การเข้าร่วมสัมมนาและการประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (Seminar, Conference and 
Meeting) 
 (๒)  การศึกษาแบบเป็นทางการ (Formal Learning) 
 (๓)  การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ  (Informal Learning) 

(๔)  การสร้างและการให้ความรู้ (Contribution to Knowledge) 
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   (๕)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ (Participation) 

     (๖)  กิจกรรมบริการวิชาชีพหรอืวิชาการ (Service Activities) 
  (๗)  ประเภทกิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง 

 

รายละเอียดขอบข่ายของกิจกรรม พวต. และหนว่ย พวต. ใหเ้ป็นไปตามตารางทีแ่นบท้ายประกาศนี้ 
 

ข้อ ๕ ผู้จัดกิจกรรม พวต. 
     ต้องเสนอแผนกจิกรรม พวต. เพ่ือให้คณะอนุกรรมการพิจารณาให้การรบัรองกิจกรรมและกำหนด 

หน่วย พวต. ก่อนการเริ่มต้นกิจกรรมไม่น้อยกว่าสี่สิบหา้วัน    
 

ข้อ ๖ กรณผีู้จัดกิจกรรม พวต. มีข้อเสนอการจัดรูปแบบกิจกรรมที่มีลักษณะแตกต่างจากการพัฒนา 
วิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) หลักเกณฑ์ของขอบข่ายกิจกรรม และหน่วย พวต. ฉบับนี้  ให้ผู้จัดกิจกรรม พวต.                    
ยื่นคำร้องขอความเห็นชอบหน่วย พวต. ต่อคณะกรรมการก่อนการประกาศแผนกิจกรรมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน 
โดยจะต้องชี้แจงเหตุผล รายละเอียดเนื้อหาสาระ ความยากง่ายของกิจกรรม และระยะเวลาในการร่วม
กิจกรรมนั้น  
 ให้คณะกรรมการพิจารณาคำร้องและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้จัดกิจกรรม พวต. นั้นทราบ                  
โดยไม่ชักช้า 
 

  ข้อ ๗  การออกเอกสารรับรองหน่วย พวต. 
  ให้ผู้จัดกิจกรรม พวต. ออกเอกสารรับรองหน่วย พวต. แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นหลักฐาน      
และให้ผู้จัดกิจกรรม พวต. ส่งรายงานการออกเอกสารรับรองหน่วย พวต. ต่อคณะอนุกรรมการภายในหกสิบ
วันนับจากวันสิ้นสุดกจิกรรม 
 

 ข้อ ๘  การขอเทยีบหน่วย พวต.   

 กรณีผู้ที่เข้าร่วมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่มิได้จัดโดยผู้จัดกิจกรรม พวต. หรือที่ยังมิได้เห็นชอบ                 
โดยคณะกรรมการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหลักสูตรนั้นต้องเป็นหลักสูตรซึ่งมีประสิทธิผลเป็นการ 

เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  ให้ยื่นคำร้องขอเทียบหน่วย พวต.                   
ต่อคณะอนุกรรมการภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรมหรือได้รับวุฒิบัตร  คณะอนุกรรมการจะ
พิจารณาให้เทียบหน่วย พวต. เป็นกรณไีป 

 

 ข้อ ๙ คณะอนุกรรมการอาจจะแต่งตั้งผู้แทนไม่เกิน ๒ คน เข้าร่วมสังเกตการจัดอบรมและรายงาน
ผลการดำเนินกิจกรรม พวต. นั้นๆ ต่อคณะอนุกรรมการ โดยผู้จัดกิจกรรม พวต. ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ     
ค่าใช้จ่ายของผู้แทนดังกล่าว 
 

 ข้อ ๑๐  ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม พวต. สามารถเลือกเข้ารับหรือเข้าร่วมกิจกรรม พวต.                 
ประเภทใดๆ ได้โดยอิสระ การสะสมหน่วย พวต. สามารถกระทำโดยสมัครใจ หรือเพ่ือให้ เป็นไป                  
ตามหลักเกณฑ์สำหรับการอ่ืนที่ได้กำหนดโดยข้อบังคับสภาสถาปนิก ระเบียบหรือประกาศของสภาสถาปนิก 
ในเรื่องนั้น 
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ขอบข่ายของกิจกรรม พวต. และหน่วย พวต. แนบท้ายประกาศสภาสถาปนิก 
เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) หลักเกณฑ์ของขอบข่ายกิจกรรม และหน่วย พวต.  พ.ศ. …. 

ข้อ ๔  กิจกรรม พวต. อาจอยู่ในขอบข่ายกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
         เพ่ือให้สมาชิกสภาสถาปนิกได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่อง                        
โดยการสะสมหน่วย พวต. ๙๐ หน่วยต่อ ๓ ปี  และสามารถนำหน่วย พวต. มาขึ้นทะเบียนได้ไม่เกินเกณฑ์
สูงสุดที่กำหนดไว้ในตาราง      

กิจกรรมที่ ประเภทกิจกรรม รหัส กิจกรรม หลักเกณฑ์การนับ 

จำนวนชั่วโมงปฏิบตั ิ

ค่า
น้ำหนัก 

๑ การเข้าร่วมสัมมนาและ

การประชมุทางวิชาการ

หรือวิชาชีพ  

(Seminar, Conference 

and Meeting) 

สูงสุดไม่เกิน ๓๐ หน่วย 

๑๐๑ การเขา้ฟังการสัมมนาและการประชุม

ทางวิชาชีพหรือวิชาการระหว่าง

ประเทศ 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีอบรม 

หรือประชุม 

๑.๕ 

๑๐๒ การเข้าฟังการสัมมนาและการประชุม

วิชาชีพหรือทางวิชาการภายในประเทศ 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีสมัมนา

หรือประชุม 

๑.๐ 

๒ การศึกษาแบบเป็น

ทางการ 

(Formal Learning) 

สูงสุดไม่เกิน ๔๐ หน่วย 

  

๒๐๑ หลักสูตรที่เรียนในสถาบันการศึกษา

วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย 

(นอกเหนือจากประกาศนียบัตร หรือ

ปริญญาเดิม) 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีเรียน ๒.๐ 

๒๐๒ หลักสูตรการอบรมที่จัดโดยองค์กรที ่

สภาสถาปนิกให้การรับรอง 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีอบรม ๑.๕ 

๒๐๓ หลักสูตรการอบรมในองค์กรของตนเอง

ทีส่ภาสถาปนิกใหก้ารรับรอง 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีอบรม ๑.๐ 

๒๐๔ หลักสูตรอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นที่

ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ  

(ที่ไม่ใช่ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์) 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีอบรม ๑.๐ 

๓ การศึกษาแบบไม่เป็น

ทางการ   

(Informal Learning) 

สงูสุดไม่เกิน ๒๐ หนว่ย 

๓๐๑ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามช่องทาง

ตา่งๆ ที่สภาสถาปนิกให้การรับรอง  

๕ ช่ัวโมงต่อ ๑ หัวข้อ ๑.๐ 

๓๐๒ การศึกษาดูงานทางสถาปตัยกรรม หรือ

ทีเ่กี่ยวข้อง     

 

นับตามจำนวนช่ัวโมงทีศ่ึกษาดูงาน 

โดยไม่นับเวลาเดินทาง 

๐.๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๖- 
 

 

กิจกรรมที่ ประเภทกิจกรรม รหัส กิจกรรม หลักเกณฑ์การนับ 

จำนวนชั่วโมงปฏิบตั ิ
ค่า

น้ำหนัก 

๔ 
 

การสร้างและการให้
ความรู้  
(Contribution to 
Knowledge) 
สูงสุดไม่เกิน ๔๐ หน่วย 
 

๔๐๑ การเป็นวิทยากรในการอบรม  นับตามจำนวนช่ัวโมงทีใ่ห้การอบรม ๒.๐ 
๔๐๒ การเป็นวิทยากรในการสมัมนาและ 

การประชุมทางวิชาชีพหรือวิชาการ 
นับตามจำนวนช่ัวโมงที่ให้การสัมมนา ๑.๐ 

๔๐๓ - การทำวิจัยหรือสร้างสรรค์งาน 
  ออกแบบ ทางด้านสถาปัตยกรรม 
  ศาสตร์ ตา่งประเทศ 
- การเขียนบทความและการนำเสนอ 
  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ออกแบบ  
  ลงในวารสารที่ต้องมีการตรวจทาน  
  ตา่งประเทศ 
- การเขียนหนงัสือหรือเอกสารทาง 
  วิชาการ ทางด้านสถาปัตยกรรม 
  ศาสตร์ ตา่งประเทศ 

๕ ช่ัวโมงต่อหน้าของบทความ 
๔๐ ช่ัวโมงต่อเล่มของหนังสือ 

๑.๕ 

๔๐๔ 
 

การตรวจและปรับแก้บทความ
ตา่งประเทศของผูอ้ื่น  

๕ ช่ัวโมงต่อหน้า ๑.๕ 

๔๐๕ 
 

- การทำวิจัยหรือสร้างสรรค์งาน 
  ออกแบบ ทางด้านสถาปัตยกรรม 
  ศาสตร์ ภายในประเทศ 
- การเขียนบทความและการนำเสนอ 
  งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ออกแบบ 
  ลงในวารสารทีต่้องมีการตรวจทาน 
  ภายในประเทศ  
- การเขียนหนังสือหรือเอกสารทาง 
  วิชาการทางด้านสถาปัตยกรรม 
  ศาสตรภ์ายในประเทศ 

๕ ช่ัวโมงต่อหน้าของบทความ 
๔๐ ช่ัวโมงตอ่เล่มของหนังสือ 

๑.๐ 

๔๐๖ 
 

การตรวจและปรับแกบ้ทความ 
ภายในประเทศของผู้อื่น 

๕ ช่ัวโมงต่อหน้า ๑.๐ 

๕ การมีสว่นร่วมในกิจกรรม 

วิชาชีพ 

(Participation) 

สูงสุดไม่เกิน ๓๐ หน่วย 

๕๐๑ การเป็นสมาชิกแรกเข้าสภาสถาปนิก ๕ ช่ัวโมง  ๒.๐ 

๕๐๒ การเป็นกรรมการในสมาคมทางวิชาชีพ 

หรือวิชาการทีส่ภาสถาปนิกให้การ 

รับรอง 

(ตอ้งเข้าร่วมประชุมกรรมการ 

ไม่น้อยร้อยละ ๕๐ ของเวลาทัง้หมด) 

๑๐ ช่ัวโมงต่อหน่ึงสมาคม 
 

๒.๐ 

 

 

 

 

 

 

 



-๗- 
 

กิจกรรมที่ ประเภทกิจกรรม รหัส กิจกรรม หลักเกณฑ์การนับ 

จำนวนชั่วโมงปฏิบตั ิ
ค่า

น้ำหนัก 

 

 

๕๐๓ การเป็นอนุกรรมการหรือคณะทำงาน
สมาคมวิชาชีพหรือวิชาการที่ 
สภาสถาปนิกให้การรับรอง 

๑๐ ช่ัวโมงต่อหนึ่งชุดทำงาน 
 

๑.๕ 

๕๐๔ การเป็นสมาชิกในสมาคมทางวิชาชีพ
หรือวิชาการที่สภาสถาปนิกให้การ
รับรอง 

๑๐ ช่ัวโมงต่อหนึง่สมาคม       
 

๑.๐ 

๕๐๕ การเข้าร่วมในการประชุมใหญ่ของ 
สภาสถาปนิก หรือสมาคมทางวิชาชีพ 

นับตามจำนวนช่ัวโมงที่กำหนด 
 

๑.๐ 

๖ กิจกรรมบริการวิชาชีพ
หรือวิชาการ 
(Service Activities) 
สูงสุดไม่เกิน ๔๐ หน่วย 
 
  

๖๐๑ การเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ 
หรือคณะทำงานในการบริการวิชาชีพ
ต่อสังคม เช่น สถาปนิกพี่เลี้ยงในระบบ
สถาปนิกฝึกหัด   

นับตามจำนวนช่ัวโมงทีร่่วม 
( ๓ ช่ัวโมงต่อ ๑ หน่วย )  

๑.๕ 

๖๐๒ การเป็นตัวแทนสภาสถาปนิก                 
เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่เกี่ยวกับวิชาชีพหรอื
วิชาการ ระหว่างประเทศ 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีร่วม 
( ๓ ช่ัวโมงต่อ ๑ หน่วย ) 
 

๑.๕ 

๖๐๓ การเป็นตัวแทนสภาสถาปนิก                    
เข้าร่วมประชุม ในคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่เกี่ยวกบัวิชาชีพหรอื
วิชาการ ในประเทศ 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีร่วม 
( ๓ ช่ัวโมงต่อ ๑ หน่วย ) 
 

๑.๐ 

๖๐๔ การเป็นอาจารย์พิเศษ กรรมการสอบ
โครงงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือ
วิทยานิพนธ์ ในกรณีต่างมหาวิทยาลัย
เท่านัน้ 

นับตามวิชาหรือโครงงาน 
(ปริญญาตรีให้ ๕ ช่ัวโมงต่อวิชาหรอื
โครงงาน ปริญญาโท/เอก ให้ ๑๐ 
ช่ัวโมงต่อวิชาหรือโครงงาน)  

๑.๐ 

 

 

๖๐๕ การเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพต่อ
สังคม เช่น สถาปนิกอาสา 

นับตามจำนวนช่ัวโมงท่ีร่วม 
( ๑ ช่ัวโมงต่อ ๑ หน่วย ) 
 

๐.๕ 

๗ ประเภทกิจกรรมอืน่ๆ 

หมายเหตุ :   การนับหน่วย พวต. หากเศษของหนึ่งหน่วยเกินร้อยละ ๕๐ ให้นับหน่วย พวต. ๑ หนว่ย   
                 เศษของหนึ่งหน่วยที่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ให้ปัดทิ้ง                                                                           




