
หนา้ที่ 1 จาก 6 

 

ตารางการอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (EXACT 1) 
เร่ิมตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 – 21 ธันวาคม 2562 

ครั้งท่ี วันท่ีจัดอบรม เวลา หัวข้อบรรยาย เนื้อหา วิทยากร/ผู้บรรยาย รูปแบบกิจกรรม 
1 ศ 30-31  

ส.ค. 62 

07.00-11.00 พิธีเปิด 
รู้จักสภาสถาปนิก 
ทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถาบันวิทยสริเิมธี  
จ.ระยอง 

1) รู้จักสภาสถาปนิก 
2) แนะนำหลักสตูร 
3) ทัศนศึกษาเยี่ยมชม 

พลเรือเอกฐนิธ กติติอำพน 
นายประภากร วทานยกลุ 
บุคลากรจาก ปตท. 

ทัศนศึกษา 

2 ส 7 ก.ย. 62 13.30-15.30 รู้จักสถาปนิก  
กว่าจะเป็นสถาปนิก 

 
1) รู้จักสถาปนิก 
2) กว่าจะเป็นสถาปนิก 

ผู้บรรยาย 
พลเรือเอกฐนิธ กติติอำพน 
นายประภากร วทานยกลุ 

บรรยาย 

16.00-17.30 
 

รู้จักงานสถาปัตยกรรม มรดกและภูมิ
ปัญญาสถาปัตยกรรม 

ประวัติศาสตร์สถาปตัยกรรมไทย และ สถาปตัยกรรมโลก ผู้บรรยาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญนัษฐิต ิ

บรรยาย 

3 ส 14 ก.ย. 62 13.30-15.30 รู้จักงานสถาปัตยกรรม วิวัฒนาการของ
สถาปัตยกรรมไทย 

1) สถาปัตยกรรมไทย  (ปัจจุบัน-อนาคต) 
2) สถาปัตยกรรม โครงการที่มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
3) ชนิดของโครงการ  

ผู้บรรยาย 
อาจารย์วนิดา พ่ึงสุนทร 

บรรยาย 

16.00-17.30 
 

เทรนด์งานสถาปัตยกรรม 
งานสถาปัตยกรรมกับศลิปวัฒนธรรม 
  

งานสถาปัตยกรรมกับศลิปวัฒนธรรม ผู้บรรยาย 
ศาสตราจารย์  
ดร.บณัฑิต จลุาสยั 

บรรยาย 

4 ส 21 ก.ย. 62 13.30-15.30 คุณค่าและมูลค่าของงานสถาปัตยกรรม 
คุณค่าสถาปัตยกรรมทีส่มควรแก่การลงทุน  

1) คุณค่าสถาปัตยกรรมที่สมควรแก่การลงทุน ผู้บรรยาย 
คุณไพทยา บัญชากิติคณุ 

บรรยาย 

16.00-17.30 
 

คุณค่าและมูลค่าของงานสถาปัตยกรรม  
มูลค่างานสถาปัตยกรรม  

1) การคิดมูลคา่ (Cost) 
ในงานสถาปัตยกรรม 
2) ผู้รับผิดชอบในการประเมินราคา 
3) ความรับผิดชอบของสถาปนิกในการคุมราคา 
4) PI ในงานออกแบบ 

ผู้บรรยาย 
คุณสุวัฒน์ วสะภญิโญกลุ (PI) 
คุณไพทยา บัญชากิติคณุ 
 

บรรยาย 

  



หนา้ที่ 2 จาก 6 

 

 

ตารางการอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (EXACT 1) 
เร่ิมตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 – 21 ธันวาคม 2562 

ครั้งท่ี วันท่ีจัดอบรม เวลา หัวข้อบรรยาย เนื้อหา วิทยากร/ผู้บรรยาย รูปแบบกิจกรรม 
5 ส 28 ก.ย. 62 13.30-15.30 การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม 

การควบคุมการก่อสรา้ง 
1) การบริหารโครงการ คืออะไร (Project 
Management/Construction Management/Quality 
Surveyor) 
2) ใครเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ / CM 
3) การได้มาซึ่ง CM / PM / QS 
4) โครงการประเภทใดที่ต้องมีการบริหารจดัการ 
5) ข้อดี/ข้อเสีย ของการจ้างผู้บริหารจัดการโครงการ  

ผู้บรรยาย 
คุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ 
 

บรรยาย 

16.00-17.30 
 

การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม  
การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง 
ขนาดใหญ ่

การบริหารจัดการโครงการออกแบบขนาดใหญ ่
 

ผู้บรรยาย 
คุณพิชัย วงศ์ไวศยวรรณ 

บรรยาย 

6 ส 5 ต.ค. 62 13.30-15.30 การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม 
การบริหารจัดการเวลาการก่อสร้าง 

การบริหารจัดการเวลาการก่อสร้าง  
(Construction Management) BIM: Building 
Information Modeling  

ผู้บรรยาย 
คุณสมเกียรติ ศลิวัฒนาวงศ์ 
(CM:Stonehenge) 
คุณบณัฑา พงษ์พรต  

บรรยาย 

16.00-17.30 
 

รู้จักงานสถาปัตยกรรม  
สถาปัตยกรรมระดับโลก /สถาปนิกไทย/
สถาปนิกระดับโลก 
  

รู้จักสถาปนิกไทยและสถาปนิกระดับโลก ผู้บรรยาย 
คุณดวงฤทธ์ิ บนุนาค 
 

บรรยาย 
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ตารางการอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (EXACT 1) 
เร่ิมตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 – 21 ธันวาคม 2562 

ครั้งท่ี วันท่ีจัดอบรม เวลา หัวข้อบรรยาย เนื้อหา วิทยากร/ผู้บรรยาย รูปแบบกิจกรรม 

7  ส 12 ต.ค.62  13.30-15.30 เทรนด์งานสถาปัตยกรรม 
งานสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว 
  

งานสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว ผู้บรรยาย 
คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกรู 
(Toshiba) 

บรรยาย 

16.00-17.30  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พรบ. ผังเมือง /พรบ. ควบคมุอาคาร /พรบ. จดัซื้อจัดจา้ง 
/กฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง /กฎกระทรวง / ประกาศท้องถิ่น 
/EIA และกฎหมายอื่นๆ การยื่นขออนุญาตการก่อสร้าง/ 
อุปสรรคในการยื่นขออนุญาตต่อทางราชการ  
กฎหมายสิ่งแวดล้อม/ กฎหมายอนุรักษ์พลังงาน/ 
กฎหมายผังเมือง/กฎหมายวิชาชีพ/ 
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพและวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม /กรรมสิทธ์ิ และลิขสิทธ์ิ /39 ทว ิ

ผู้บรรยาย 
นายต่อพงศ์ ประดิษฐ์พงษ ์

บรรยาย 

8 ส 19 ต.ค. 62 13.30-15.30 เทรนด์งานสถาปัตยกรรม  
อารยะสถาปัตยกรรม 

Design for Society /Universal Design ผู้บรรยาย 
รองศาสตราจารย์ ไตรรตัน์ จารุทศัน ์

บรรยาย 

16.00-17.30  เทรนด์ของงานสถาปัตยกรรม  
พัฒนาเศรษฐกิจด้วยงานสถาปัตยกรรม 
 

1) การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยงานสถาปัตยกรรม 
2) รูปแบบการพัฒนาโครงการ 
3) ปัจจัยในการลงทุน 

ผู้บรรยาย 
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม 

บรรยาย 

9 ส 26 ต.ค. 62 

13.30-15.30 

เทรนด์งานสถาปัตยกรรม  
งานสถาปัตยกรรมกับการป้องกันภัยพิบัต ิ
 

งานสถาปัตยกรรมกับการป้องกันภัยพิบัต ิ ผู้บรรยาย 
คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน ์
(กรรมการ วสท.) 

บรรยาย 

16.00-17.30 
 

เทรนด์ของงานสถาปัตยกรรม  
งานสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาประเทศ 

1) งานสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาประเทศ 
2) งานสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาเมือง (Design for society) 
 

ผู้บรรยาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ไขศรี ภกัดิส์ุขเจริญ 

บรรยาย 

  



หนา้ที่ 4 จาก 6 

 

ตารางการอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (EXACT 1) 
เร่ิมตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 – 21 ธันวาคม 2562 

ครั้งท่ี วันท่ีจัดอบรม เวลา หัวข้อบรรยาย เนื้อหา วิทยากร/ผู้บรรยาย รูปแบบกิจกรรม 

10 ส 2 พ.ย. 62 13.30-15.30 การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม  
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Feasibility Management) 

1) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility 
Management) 

ผู้บรรยาย 
คุณสุพินท์ มีชูชีพ (JLL) 

บรรยาย 

16.00-16.30 
 

แนะนำการทัศนศกึษา 
มหิดลสิทธาคาร 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหดิล ผู้บรรยาย 
คุณประภากร วทานยกุล 

บรรยาย 

16.30-17.30 
 

แนะนำการทัศนศกึษาต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ ผู้บรรยาย 
บริษัท M world class จำกัด 

บรรยาย 

11 ส 9 พ.ย. 62 13.00-17.30 ทัศนศึกษา 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ผู้บรรยาย 
คุณประภากร วทานยกุล 
คุณอรรถวุฒิ แก้วสุทธิพล 

ทัศนศึกษา 

12 ส 16 พ.ย. 62 13.30–14.15 สัมมนางานสภาสถาปนิก’19 Forum A : 
The International  

Forum A : The International วิทยากร 
Forth Bagley 

บรรยาย 

15.00–16.15 สัมมนางานสภาสถาปนิก’19 Forum A : 
The International  

Forum A : The International วิทยากร 
Andrew Grant 

บรรยาย 

16.30–17.45 สัมมนางานสภาสถาปนิก’19 Forum A : 
The International 

Forum A : The International วิทยากร 
Stefani Boeri 

บรรยาย 

13 ส 23 พ.ย. 62 13.30-15.30 เทรนด์งานสถาปัตยกรรม  
งานสถาปัตยกรรมสมัยใหม ่ 

1) งานวิศวกรรมในงานสถาปัตยกรรม ผู้บรรยาย 
คุณเกชา ธีระโกเมน 

บรรยาย 

16.00-17.30  เทรนด์งานสถาปัตยกรรม 
งานสถาปัตยกรรมสมัยใหม ่

1) Smart Architecture 
2) Internet of things network architecture 
3) Low carbon architecture 
4) Energy Efficient Materials in architecture  

ผู้บรรยาย 
ดร.ณรงค์วิทย์ อารีมติร 

บรรยาย 
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ตารางการอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (EXACT 1) 
เร่ิมตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 – 21 ธันวาคม 2562 

ครั้งท่ี วันท่ีจัดอบรม เวลา หัวข้อบรรยาย เนื้อหา วิทยากร/ผู้บรรยาย รูปแบบกิจกรรม 
14 ส 30 พ.ย. 62 13.30-15.30 การทำสัญญา การทำสัญญา ผู้บรรยาย 

คุณพิรุฬห์ แสงภักด ี

คุณสุวัฒน ์วสะภญิโญกลุ 
นาวาตรีธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์ 

บรรยาย 

16.00-17.30  เสวนาการจัดซื้อจดัจ้าง  
 

ผู้ร่วมเสวนา 
นาวาตรีธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์ 
คุณสุวัฒน ์วสะภญิโญกลุ 
ผู้ดำเนินการ 
พล.อ.ต.มล.ประกิตติ เกษมสันต ์

การเสวนา 

15 6 ธ.ค.-10 ธ.ค. 62 (5 วัน) 
วันศุกร์-วันอังคาร 

ทัศนศึกษาต่างประเทศ ดูไบ สหรฐัอาหรับเอมิเรตส์ 

ผู้นำการเดินทาง 
คุณประภากร วทานยกุล 
คุณสุวัฒน์ วสะภญิโญกลุ 

ทัศนศึกษา 

16 ส 14 ธ.ค. 62 13.30-15.30 สนทนาเลือกผู้ออกแบบงานสถาปตัยกรรม 
 

ผู้ร่วมสนทนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.เกษรา ธญัลักษณภ์าคย์  
(ประธานกลุม่เสนา) 
ผู้ดำเนินการ 
คุณมนู ตระกลูวัฒนะกจิ 

เสวนา 

16.00-17.30  การเสวนาบริหารงานสถาปตัยกรรมเพื่อให้
เกิดผลลัพธ์สูงสุด 
 

 ผู้ร่วมเสวนา 
คุณจิรบญุ เดชะเอื้ออารีย ์
คุณนิสติ ศรีจามร 

เสวนา 

  



หนา้ที่ 6 จาก 6 

 

 

ตารางการอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (EXACT 1) 
เร่ิมตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2562 – 21 ธันวาคม 2562 

ครั้งท่ี วันท่ีจัดอบรม เวลา หัวข้อบรรยาย เนื้อหา วิทยากร/ผู้บรรยาย รูปแบบกิจกรรม 
17 ส 21 ธ.ค. 62 13.30-14.30 Design Thinking 

เตรียมนนำเสนองานกลุ่ม 
กิจกรรมกลุ่ม แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม 

กลุ่มละ 10 คน 

กิจกรรมกลุ่ม 

14.30-16.30 นำเสนองานกลุม่โครงการ กิจกรรมกลุ่ม แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม 
กลุ่มละ 10 คน 
กลุ่มละ 15 นาท ี

กิจกรรมกลุ่ม 

16.30-17.30 พิธีปิดโครงการ 
งานเลี้ยงปิดโครงการ 
  

การมอบใบประกาศนียบัตร 
จบหลักสตูร EXACT 

นายกสภาสถาปนิก  

 
 


