หลักสูตร รู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
EXACT2 (Executive Architect Council Training # 2)
---------------------1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโลกมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่ออำนวยประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยแต่ละประเทศมี
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขัน ตามบริบทที่เป็นจุดแข็งของตน ประเทศไทยก็ เช่นกัน
โดยเฉพาะด้านการลงทุนพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในเมือง ที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้าน
เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง ไทยเป็นประเทศที่ถูกจับตามองมากที่สุดประเทศหนึ่ง ในด้านการสร้างสรรค์
สถาปัตยกรรม อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสถาปนิกต่อสังคมในบุคลากร
ระดับผู้บริหารของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่มาก ทำให้ผู้บริหารผู้มีอำนาจใน
การตัดสินใจที่สำคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ไม่สามารถใช้ศักยภาพของสถาปนิก และงานสถาปัตยกรรมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้
สภาสถาปนิ ก จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ส ถาปนิ ก พ.ศ. 2543 เป็ น องค์ ก รที ่ ค วบคุ ม วิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรม โดยประกอบด้วย สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ซึ่งมี วัตถุประสงค์มาตรา 7 (5) ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และ
ให้บริการทางวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน และองค์กรอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม
ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย
สภาสถาปนิกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรภายใต้ชื่อหลักสูตร รู้จักสถาปนิก
สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 EXACT2 (Executive Architect Council Training # 2) เพื่อแนะนำให้ความรู้
กับผู้นำองค์กรในภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ตระหนักและเข้าถึงวิชาชีพสถาปนิก การปฏิบัติงานของสถาปนิก
ความรับผิดชอบและมาตรฐานการทำงานของสถาปนิก ตลอดจนงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า การใช้งานที่ถูกต้อง
และตรงตามวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรได้ทราบถึงบทบาทที่แท้จริงของสถาปนิกทุกสาขา ตลอดจนเข้าใจ
ถึงกฎหมาย และพระราชบัญญัติควบคุมต่างๆ ที่มีผลต่อการลงทุนพัฒนาโครงการ

-23. เนื้อหาของหลักสูตร
3.1 รู้จักงานสถาปัตยกรรม
3.2 เข้าใจคุณค่า และมูลค่าของงานสถาปัตยกรรม
3.3 เข้าใจการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม
3.4 ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการทำสัญญา
3.5 เข้าใจเทรนด์การพัฒนางานสถาปัตยกรรม
3.6 เข้าใจการเลือกสถาปนิกในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
4. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 52 คน
5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
5.1 ผู้บริหารระดับสูง
5.1.1 องค์กรภาครัฐ ตำแหน่งรองอธิบดีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
5.1.2 ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตำแหน่งหรือชั้นยศระดับพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป
5.1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.1.4 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
5.1.5 องค์กรเอกชนขนาดใหญ่
5.2 สื่อมวลชน
6. แผนการและกิจกรรมของหลักสูตร
การอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย
6.1 การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสถาปัตยกรรมไทยและต่างประเทศ
6.2 การระดมความคิ ด เพื ่ อ สร้ า งมุ ม มองในการลงทุ น พั ฒ นาโครงการสถาปั ต ยกรรม ของภาครั ฐ
หรือเอกชน
6.3 การทัศนศึกษาเพื่อดูงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าในประเทศและต่างประเทศ
6.4 การทำรายงานกลุ่มเพื่อนำเสนอแนวคิดที่แสดงถึงความเข้าใจคุณค่า และมุมมองต่อสถาปนิกและงาน
สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมของหลักสูตร
7. ระยะเวลาของหลักสูตร
ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงธันวาคม 2563 (เฉพาะวันเสาร์บ่าย ยกเว้นบางกิจกรรม)

-38. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เข้าใจงานสถาปัตยกรรม และการปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิก
8.2 เข้าใจวิธีการว่าจ้างสถาปนิก ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการทำงานของสถาปนิก และนำไปใช้
ประโยชน์ในการดำเนินโครงการ
8.3 เข้าใจงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และตรงตามวัตถุประสงค์
โดยเพิ่มพูนประสบการณ์จากการทัศนศึกษา
8.4 แลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายที่สามารถนำไปต่อยอดในการบริหารต่อไป
9. กำหนดการและช่วงเวลาของหลักสูตร
9.1 พิธีเปิด ในวันเสาร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดระยอง
9.2 หลักสูตรตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงธันวาคม 2563 ทุกวันเสาร์ เวลา 13.30-17.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สภาสถาปนิก
9.3 สัมมนานานาชาติทางสถาปัตยกรรมในงาน ACT FORUM’ 20 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
9.4 ทัศนศึกษา (กำหนดช่วงเวลาภายหลัง และเฉพาะผู้แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วม)
9.5 การนำเสนอรายงานกลุ่ม (กำหนดช่วงเวลาภายหลัง)
9.6 พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร (กำหนดช่วงเวลาภายหลัง)
10. เกณฑ์การสำเร็จการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯ จะสำเร็จการอบรมเมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน
10.1 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการเข้าอบรมตลอดหลักสูตร
10.2 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีส่วนร่วมในการอบรมตามกระบวนการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
10.3 มีการทำรายงานกลุ่ม นำเสนอแนวคิดที่แสดงความเข้าใจเห็นคุณค่าและมีมุมมองในอนาคตที่ดี
ต่อสถาปนิกและงานออกแบบ พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุม
11. ค่าธรรมเนียมในการอบรมหลักสูตร
12.1 ค่าธรรมเนียมการอบรม และทัศนศึกษาในประเทศ จำนวน 85,000 บาท (ชำระเงินภายในวันที่ 8
มิถุนายน 2563)
12.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับทัศนศึกษาต่างประเทศ (จะแจ้งภายหลัง)
12. วิธีการชำระเงิน
การชำระเงิ น สามารถดำเนิ น การโดยโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี “สภาสถาปนิ ก -กิ จ กรรมสภาสถาปนิ ก ”
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 262-1-41240-0 สาขาถนนรามคำแหง 19

-413. รายละเอียดการสมัครเข้ารับการอบรม
ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
13.1 แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการอบรม
13.2 แบบฟอร์มประวัติผู้เข้ารับการอบรม
13.3 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
13.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
14. การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม - วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
14.1 สมัครอบรมโดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการศึกษา ที่เว็บไซต์ www.act.or.th
14.2 ส่งเอกสารฉบับจริงที่สภาสถาปนิก
เพื ่ อ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการจั ดการหลั ก สู ตร EXACT พิ จ ารณารายชื่ อ ผู ้ ส มัค รเข้ ารั บการอบรม
ก่อนประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ประจำปี 2563 ต่อไป
15. การประกาศผล
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ
- นางสาวสุทธิดา สุนั่น
โทร. 02-318-2112 ต่อ 122, 087-543-1147
- นางสาวกัลยาณี แสวงศรี
โทร. 02-318-2112 ต่อ 160,089-683-3695

