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รายงานประจาปี 2563

สารบัญ
1. คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2562-2564
2. สรุปผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางาน
1) คณะอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก
2) คณะอนุกรรมการการเงินและบริหารทรัพย์สิน
3) คณะอนุกรรมการสารสนเทศ
4) คณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์
5) คณะอนุกรรมการตรวจร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
6) คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎหมาย สภาสถาปนิก
7) คณะอนุกรรมการต่างประเทศ
8) คณะอนุกรรมการกากับดูแล ตามข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของอาเซียนด้านบริการสถาปัตยกรรม
(Monitoring Committee)
9) คณะอนุกรรมการวิชาชีพ
10) คณะอนุกรรมการภูมิภาค
11) คณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
12) คณะอนุกรรมการจัดทดสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
13) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา
14) คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
15) คณะอนุกรรมการจัดการหลักสูตร EXACT
16) คณะอนุกรรมการหารายได้และสิทธิประโยชน์
17) คณะอนุกรรมการจัดงานสภาสถาปนิก (ACT Forum)
18) คณะอนุกรรมการจัดงานครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก
19) คณะอนุกรรมการสถาปนิกอาสาและประชาสังคม
20) คณะกรรมการสรรหาสถาปนิกเสนอเป็นศิลปินแห่งชาติ
3. คณะกรรมการจรรยาบรรณ วาระ พ.ศ. 2562 – 2565
4. ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รายชื่อคณะอนุกรรมการและคณะทางานสภาสถาปนิก
ภาคผนวก ข รายชื่อผู้แทนสภาสถาปนิกในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และคณะทางาน ในหน่วยงานต่างๆ
ภาคผนวก ค รายชื่อผู้แทนสภาสถาปนิกในการเข้าร่วมการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ
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รายงานประจาปีแสดงผลงานของสภาสถาปนิกในปีที่ล่วงมา
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2563
1. คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2562 – 2564
คณ ะกรรมการสภ าสถาป นิ ก ได้ ด าเนิ นการตามอ านาจห น้ า ที่ ที่ ร ะบุ ไว้ ใ นมาตรา 8
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาปนิ ก พ.ศ. 2543 โดยคณะกรรมการสภาสถาปนิ ก วาระ พ.ศ. 2562-2564
มีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังนี้

คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2562 - 2564
1. พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ
เกษมสันต์
นายกสภาสถาปนิก
2. ผศ.ดร.ไขศรี
ภักดิ์สุขเจริญ
อุปนายกฯ คนที่หนึ่ง
3. นายชาญณรงค์
แก่นทอง
อุปนายกฯ คนที่สอง
4. นายสุวัฒน์
วสะภิญโญกุล
เลขาธิการ
5. นายวิรัตน์
รัตตากร
เหรัญญิก
6. รศ.จันทนี
เพชรานนท์
นายทะเบียน
7. นางเมธินี
สุวรรณะบุณย์
ประชาสัมพันธ์
8. นายบุญญวัฒน์
ทิพทัส
กรรมการ
9. นายวีระ
ถนอมศักดิ์
กรรมการ
10. นางราศี
ทองเงิน
กรรมการ
11. นายพรเทพ
หงส์ลดารมภ์
กรรมการ
12. นางดวงขวัญ
จารุดุล
กรรมการ
13. นายสมชาย
วัฒนะวีระชัย
กรรมการ
14. รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์
วัฒนสินธุ์
กรรมการ
15. รศ.ดร.รุจิโรจน์
อนามบุตร
กรรมการ
16. นายทวีเกียรติ
ศรีสกุลเมฆี
กรรมการ
17. นายสิงห์ชัย
ทุ่งทอง
กรรมการ
18. นายวิวัฒน์
จิตนวล
กรรมการ
19. นายธนภัทร
เลาหจรัสแสง
กรรมการ
20. นายประกิต
พนานุรัตน์
กรรมการ
คณะกรรมการสภาสถาปนิกได้จัดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
และวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 และตามแผนการ
ดาเนินงานที่ได้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก โดยการทางานในด้านต่างๆ คณะกรรมการฯ ได้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางานเพื่อช่วยในการกลั่นกรอง และพิจารณาเรื่องต่างๆ ก่อนที่จะนาเสนอ
มายั งคณะกรรมการพิ จ ารณาอนุ มัติ ต่ อไป ในวาระการท างานของคณะกรรมการในปี 2563 ที่ ผ่ านมาได้
ดาเนินการดังต่อไปนี้
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1. ผลการดาเนินงาน
1.1 การประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก
คณะกรรมการสภาสถาปนิ ก วาระ พ.ศ. 2562 – 2564 กาหนดให้ มีก ารประชุม ใหญ่ ส ามั ญ
สภาสถาปนิก ประจาปี 2563 วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สภาสถาปนิก
ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ
เพื่อให้สมาชิกรับทราบและพิจารณาการดาเนินงานของคณะกรรมการสภาสถาปนิกตามนโยบาย
ต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ต่อสมาชิก และตามนโยบายที่ได้เสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก และได้รับความ
เห็ น ชอบแล้ ว ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารสภาสถาปนิ ก ด าเนิ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ อ านาจหน้ า ที่ ข อง
สภาสถาปนิกตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543
1.2 การออกข้อบังคับสภาสถาปนิก
คณะกรรมการสภาสถาปนิ ก ได้ ด าเนิ น การออกข้ อ บั ง คั บ สภาสถาปนิ ก ตามที่ ป ระชุ ม ใหญ่
ให้ความเห็นชอบแล้วจานวน 5 ฉบับ และผ่านการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะ
สภานายกพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จานวน 3 ฉบับ มีดังนี้
1. ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยโรคที่ต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก พ.ศ. ....
2. ข้ อ บั งคั บ สภาสถาปนิ ก ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ข องผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม
แต่ละระดับ พ.ศ. ....
3. ข้อบั งคับ สภาสถาปนิ ก ว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสี ย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ....
1.3 การออกระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก
- ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลั กเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ ที่สาเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรที่สภาสถาปนิกไม่รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563
1.4 การออกคาสั่งคณะกรรมการสภาสถาปนิก
คณะกรรมการสภาสถาปนิกได้ดาเนินการออกคาสั่งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ จานวน 7 ฉบับ
1.5 การออกประกาศสภาสถาปนิก
คณะกรรมการสภาสถาปนิ ก ได้ ด าเนิ น การออกประกาศสภาสถาปนิ ก จ านวน 27 ฉบั บ
ประกอบด้วย
1.5.1 ประกาศสภาสถาปนิ ก ที่ เกี่ ย วกั บ การขอรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมควบคุม จานวน 4 ฉบับ
1.5.2 ประกาศสภาสถาปนิกที่เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิการศึกษา จานวน 13 ฉบับ
1.5.3 ประกาศสภาสถาปนิกที่เกี่ยวกับการทดสอบความรู้ จานวน 2 ฉบับ
1.5.4 ประกาศสภาสถาปนิกที่เกี่ยวกับการต่ออายุสมาชิกสภาสถาปนิก จานวน 1 ฉบับ
1.5.5 ประกาศสานักงานสภาสถาปนิก จานวน 7 ฉบับ
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2. สรุปผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางาน
คณะอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก
มีอ านาจหน้ าที่ ด าเนิ น การบริ ห ารงานเป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ยุ ท ธศาสตร์แ ละนโยบายของ
สภาสถาปนิ กรายงานต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิก พิ จารณากลั่ นกรองระเบียบวาระที่จะน าเสนอต่อที่
ประชุม คณะกรรมการสภาสถาปนิ ก ติ ดตามการปฏิ บั ติ งานให้ เป็ น ไปตามแผนงานของคณะอนุ ก รรมการ
คณะท างานชุ ด ต่ างๆ ให้ เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ส ภาสถาปนิ ก พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการแต่ งตั้ ง
คณะทางานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆในแต่ละคณะ แต่งตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะอนุกรรมการมอบหมาย แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ร่วมประชุม เข้ารั่บการศึกษา
หรือฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของหน่ วยงานรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรต่างๆ รวมทั้งแถลงข่าวและ
ประชาสั ม พั น ธ์ ต่ อ สื่ อ สาธารณะทุ ก แขนงในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สภาสถาปนิ ก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร์ ในข้ อ 3 ระบบบริ ห ารมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และมี ธ รรมาภิ บ าลของแผนกลั่ น กรองและก ากั บ ดู แ ล
การบริหารงาน
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 ดาเนินการและจัดเตรียมการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจาปี 2563
1.2 ดาเนิ น การตามนโยบายในการบริห าร ให้ เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิ กเพื่ อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิก
1.3 พิจารณากลั่นกรองร่างระเบียบวาระก่อนนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิก
1.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะทางานภายใต้ของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
1.5 พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ร่วมประชุม การเข้ารับการศึกษา
หรือฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
1.6 สรุปการทบทวนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก
1.7 พิ จ ารณาต่ อ สั ญ ญาลงนามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ โครงการ MOU (Life Begins with GHB)
ระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสภาสถาปนิก
1.8 แต่งตั้งคณะทางาน
1.8.1 แต่งตั้งคณะทางานสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐและเอกชน
1.8.2 แต่งตั้งคณะทางานโครงการอาคารต้นแบบด้านการจัดการน้าเสีย
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
- ไม่มีคณะอนุกรรมการการเงินและบริหารทรัพย์สิน
คณะอนุ ก รรมการการเงิน และบริห ารทรั พ ย์ สิ น มี อ านาจหน้ าที่ ตามที่ ได้ รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการสภาสถาปนิก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ในข้อ 3 ในด้านระบบการบริหารมีประสิทธิภาพ และมี
ธรรมาธิบาล โดยมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ผู้บริหารและบุคลากรมีคุณภาพ
และความสุขในการทางาน มีทรัพยากรเพียงพอต่อการดาเนินกิจกรรม และโปร่งใส ตรวจสอบได้
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อานาจหน้าที่
- กาหนดการจัดทาแผนประมาณการรายได้ - รายจ่าย ประจาปี
- ดาเนินการจัดทาแผนงบประมาณประจาปี เสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพื่อพิจารณา
ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก
- ดาเนิน การบริหารการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
สามัญสภาสถาปนิก
- รายงานผลการปฏิบัติงานทางด้านการเงินทุกไตรมาสต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิก
เพื่อให้ทราบถึงฐานะทางการเงินของสภาสถาปนิก
- จัดทาแผนงบประมาณขอเงินสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยตามปีงบประมาณประจาปี
- ให้หารายได้ จากทรัพย์สินของสภาสถาปนิก
ให้คณะอนุกรรมการการเงินฯ มีวาระการดารงตาแหน่งตามวาระของคณะกรรมการสภาสถาปนิก
พ.ศ. 2561 – 2564 และให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต่ อไปจนกว่าจะมี การแต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการชุ ดใหม่ โดยคระ
กรรมการสภาสถาปนิกชุดต่อไป
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 จัดทางบประมาณขออนุมัติแผนการใช้จ่ายต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
1.2 จัดทางบประมาณขอเงินสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยตามปีงบประมาณ
1.3 ทาระบบวางแผนการเงินรายเดือน เพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบงบประมาณกับรายรับ รายจ่ายจริง
2. แผนการดาเนินงาน
1. กลั่นกรองและกากับดูแลการดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
2. บริหารจัดการ การเงิน บัญชี การทางบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
3. จัดทาการเฉลี่ยภาษีซื้อตามสัดส่วนรายได้ เพื่อนามาใช้ลดหย่อนภาษีขายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน
คณะอนุกรรมการด้านสารสนเทศ
อานาจหน้าที่
1. สนับสนุนการใช้งาน การพัฒนา การจัดหา และการพัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับระบบและ
อุปกรณ์สารสนเทศของสภาสถาปนิก
2. คณะอนุกรรมการสารสนเทศอาจแต่งตั้งคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้โดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก
3. รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิก เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป
3. ให้ ค ณะอนุ ก รรมการสารสนเทศ มี ว าระการดารงต าแหน่ งตามวาระของคณะกรรมการ
สภาสถาปนิก พ.ศ. 2561 – 2564 และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดย
คณะกรรมการสาภสถาปนิกชุดต่อไป
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ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์สภาสถาปนิก ข้อ 3 ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
1. ผลการดาเนินงาน
1. จัดทาระบบประชุมทางไกล VEDIO CONFERENCE ห้องประชุม 202 (Zoom Room)
2. ปรับปรุงระบบสายสัญญาณฉายภาพห้องประชุม 201
3. ปรับปรุงระบบเคาน์เตอร์จาหน่ายสินค้าและของที่ลึกสภาสถาปนิก
4. จัดซื้อสมาร์ททีวี ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารสภาสถาปนิก
5. จัดทาระบบประชุมทางไกล VEDIO CONFERENCE ห้องประชุม 201 (Zoom Meeting)
6. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแบบพกพาพร้อมซอฟต์แวร์ จานวน 8 เครื่อง
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
1. พัฒนาระบบสารสนเทศสภาสถาปนิก เฟส 2
2. พัฒนาระบบรับชาระเงินของสภาสถาปนิก
3. พัฒนาระบบทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีสถาปัตยกรรมควบคุม
คณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการ
ประชาสั ม พั น ธ์ส ภาสถาปนิ กให้ บ รรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์เป้ าหมายที่ กาหนดไว้ในพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาปนิ ก
พ.ศ.2543 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สภาสถาปนิกและดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มสถาปนิกองค์กรภาครัฐและเอกชน และประชาชน
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มีมติให้ตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินนโยบายสอดคล้องกับนโยบาย
ของอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานกากับ สื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งทาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้องของ
ข่าวสาร ข้อมูลในการจัดทา Content E-newsletter , บทรายการโทรทัศน์ และบทสัมภาษณ์อื่นๆ โดยทา
หน้าที่เป็นเสมือนบรรณาธิการในการประชาสัมพันธ์ก่อนเผยแพร่ในสื่อสภาสถาปนิก
2. แต่ งตั้งคณะทางานพิธีกรในกิจกรรมสภาสถาปนิก ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการ เพื่อการ
ประชาสั ม พั น ธ์ จั ด ท าสคลิ ป บทสั ม ภาษณ์ ในกิจ กรรมพิ เศษของสภาสถาปนิ ก และด าเนิ น รายการผ่ านสื่ อ
สภาสถาปนิก
3. จั ด จ้ า งบริ ษั ท คอร์ ป อเรชั่ น โฟร์ ดี จ ากั ด เพื่ อ บริ ห ารการจั ด การสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
สภาสถาปนิก โดยได้มีการจัดทาบทความลงในสื่อต่างๆ จัดทาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-NEWSLETTER)
และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งข่าวสารถึงสมาชิก รวมถึงการจัดทาสื่อในรูปแบบของกราฟฟิคที่เข้าใจง่าย
เกี่ยวกับบทบาทของสภาสถาปนิกและข้อกฎหมายที่ประโยชน์
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 ด้านแผนงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารสภาสถาปนิก
1.1.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพตามนโยบายคณะกรรมการ
สภาสถาปนิกวาระ พ.ศ.2561-2564 โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เรื่องที่เป็น Call business ของสภาสถาปนิก
และกิจกรรมสภาสถาปนิกที่เกิดขึ้น ดังนี้
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(1) ประชาสัมพันธ์เรื่องใบอนุญาตฯภาคีพิเศษ ใบอนุญาตฯอานวยการก่อสร้าง การ
จัดสอบ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) การต่างประเทศ โดยประสานงานร่วมกับบริษัท คอร์ปอเรชั่น โฟร์ดี
จากัด ในการจัดการสัมภาษณ์ หรือทาเป็นอินโฟร์กราฟิค
(2) ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารสั ม มนา ACT TALK 2020 ในรู ป แบบบทสั ม ภาษณ์ แ ละ
สอบถามความพึงพอใจในลักษณะเป็นคลิปวีดีโอในสื่อต่างๆของสภาสถาปนิก
(3) ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด อบรมหลั ก สู ต รอบรมผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ( EXACT 2)
ในเว็บไซต์สภาสถาปนิกและสื่อต่าง ๆ
(4) ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม ACT FORUM '20 Design + Built งานสัมมนา
ทางสถาปัตยกรรมที่ครอบคลุมทั้ง 4 สาขาวิชาชีพในสื่อต่าง ๆ ของสภาสถาปนิก
1.1.2 จัดทาตารางกิจกรรมประจาปี 2563 ในเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2563
1.1.3 ดาเนิน การจัดทาระบบประชาสั มพันธ์และจัดจาหน่ายสิ นค้าออนไลน์ ACT SHOP
เพื่ออานวยความสะดวกแก่สมาชิก
1.1.4 จั ด ท าแผนการบริ ห ารสื่ อ เพื่ อ ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารถึ ง สมาชิ ก โดยเน้ น เรื่ อ งที่ เป็ น
Call business ของสภาสถาปนิก แบ่งหมวดหมู่ดังนี้
ACTION
= ประเด็นร้อนที่กาลังเป็นกระแสต่อสังคมและประเทศชาติ
ACT TODAY
= ข่าวประชาสัมพันธ์จากอนุกรรมการ คณะทางานต่างๆ
ACT INTREND
= เกาะกระแส รวมเทรนใหม่ๆของวงการสถาปัตยกรรม
ACT TRAVEL
= สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจทั้งในและนอก
ACT CASE STUDY = กรณีตัวอย่างการดาเนินการของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ACTIVITY
= ข่าว กิจกรรมสภาสถาปนิก
ACT KNOWLEDGE = เรื่องน่ารู้ในวิชาชีพ
ACT NEIGHBOR
= ข่าวสารจาก 4 สมาคมวิชาชีพ
ACT INTERVIEW
= บทสัมภาษณ์สถาปนิกที่น่าสนใจจากคณะกรรมการ
อนุกรรมการฯ คณะทางาน ฯ
1.1.5 จัดทาคลิปวีดีโอเพื่อโปรโมทกิจกรรมสภาสถาปนิก
- คลิปวีดีโอการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก 2563
- คลิปวีดีโออวยพรเนื่องในวาระครบรอบ 20ปี สภาสถาปนิก
- คลิปวีดีโอโปรโมทการจัดสัมมนา ACT TALK 2020
- คลิปรณรงค์การใช้ถุงผ้า
- คลิปอวยพรเนื่องในวันปีใหม่
- คลิปถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
2.1 การจัดทาช่องรายการสภาสถาปนิก ACT CHANNEL
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คณะอนุกรรมการตรวจร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
อานาจหน้าที่
1. ให้ คาปรึ กษาในการจั ด ท าระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ คาสั่ ง และประกาศ ต่ อ คณะกรรมการสภา
สถาปนิก คณะกรรมการจรรยาบรรณ และสานักงานสภาสถาปนิก
2. พิจารณากลั่น กรองร่างระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และประกาศส านักงานสภาสถาปนิกก่อน
เสนอให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกประกาศใช้บังคับต่อไป
3. ให้ ค าปรึ ก ษาและความเห็ น ประเด็ น ทางกฎหมายแก่ ค ณะกรรมการสภาสถาปนิ ก
คณะกรรมการจรรยาบรรณ และสานักงานสภาสถาปนิก
4. เชิญบุคคลซึ่งคณะอนุกรรมการเห็นสมควรเข้าร่วมเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด
5. พิจารณากาหนดแนวทางและวิธีบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพให้ครบทั้ง 4 สาขา
6. รับฟังปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพ ทั้งจากสมาชิกและบุคคลผู้รับบริการ
จากสมาชิกเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
7. ศึก ษาและพิ จ ารณากฎหมายอาคารสิ่ งแวดล้ อมและกฎหมายอื่ น ๆ ทั้ งในประเทศ และ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะที่จะทาให้การปฏิบัติวิชาชีพมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์สภาสถาปนิก ข้อ 6 งานจรรยาบรรณและงานกฎหมายมีความ
มั่นคงแข็งแรง ส่งเสริมและพัฒนางานกฎหมาย
1. ผลการดาเนินการ
1) การแต่งตั้งคณะทางาน
1.1 แต่งตั้งคณะทางานกลั่นกรองตรวจร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
2) พิจารณาดาเนินการแล้วเสร็จ
1.1 ร่ างข้อ บั งคับ สภาสถาปนิ ก ว่าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ของผู้ ป ระกอบวิช าชีพ สถาปั ต ยกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ. ....
1.2 ร่ า งข้ อ บั ง คั บ สภาสถาปนิ ก ว่ า ด้ ว ยการก าหนดค่ า ทะเบี ย นสมาชิ ก ค่ า บ ารุ ง และ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ....
1.3 ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก พ.ศ. ....
1.4 ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยโรคที่ต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก พ.ศ. ...
1.5 ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนามาซึ่งความเสื่อม
เสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ....
1.6 ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
แต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรอง
การได้รับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1.7 ร่ างข้อ บั งคับ สภาสถาปนิ ก ว่าด้ว ยหลั ก เกณฑ์ ของผู้ ป ระกอบวิช าชีพ สถาปั ต ยกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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1.8 ร่ างระเบี ย บคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้ว ยการออกใบอนุญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับ ภาคีสถาปนิกพิเศษ กรณี ผู้ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมที่มี
ความรู้ความชานาญและประสบการณ์ในงานด้านนั้น ๆ เฉพาะงานชนิดหนึ่งชนิดใด พ.ศ. ….
1.9 ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการตรวจสอบคุณวุฒิ และการทดสอบ
มาตรฐานความรู้ เพื่ อ รับ รองคุณ วุฒิ การศึ กษารายบุ คคล ส าหรับ ผู้ ที่ มีคุ ณ วุฒิ การศึ กษาระดั บปริญ ญาทาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์ในสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ....
2. งานทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดและแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนาเข้าบรรจุวาระเพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
2.1 ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม พ.ศ. ....
2.2 ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเพื่อยื่นประกอบการแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎหมาย สภาสถาปนิก
อานาจหน้าที่
1. พิ จ ารณา ติ ดตาม ตรวจสอบผู้ ใดซึ่งได้ กระทาการประกอบวิช าชีพ สถาปัต ยกรรมควบคุ ม
ผิ ด พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาปนิ ก พ.ศ. 2543 หรื อ แสดงวิ ธี ใด ๆ ให้ ผู้ อื่ น เข้ า ใจว่ าตนพร้ อ มประกอบวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมควบคุมสาขาใด โดยไม่ได้รับอนุญาตในสาขานั้นจากสภาสถาปนิก
2. พิจารณา ติดตาม ตรวจสอบผู้ใดซึ่งได้ใช้คาพูดหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มี
ความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม รวมถึง การใช้ จ้างวานหรือยินยอมให้ ผู้อื่น
กระทาดังกล่าวให้แก่ตน โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขา นั้น ๆ จากสภาสถาปนิกหรือสถาบันที่สภาสถาปนิกรับรอง
3. พิ จ ารณา ติ ด ตาม ตรวจสอบผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตซึ่ ง อยู่ ในระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใบอนุ ญ าต
ได้กระทาการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม หรือแสดงวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์สภาสถาปนิก ข้อ 6 งานจรรยาบรรณและงานกฎหมายมีความ
มั่นคงแข็งแรง ติดตามฝ่าฝืนกฎหมายวิชาชีพ
1. ผลการดาเนินการ
1. การแต่งตั้งคณะทางาน
1.1) แต่งตั้งคณะทางานติดตามแสวงหาข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนกฎหมาย
1.2) แต่งตั้งคณะทางานติดตามแสวงหาข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนกฎหมาย คณะที่ 2
2. สถานะแจ้งความดาเนินคดีอาญา ชั้นพนักงานสอบสวน
2.1 นิติบุคคล
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ก. กรณี ป ฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม ตามที่ ก าหนดในกระทรวงวิ ช าชี พ
สถาปั ต ยกรรม พ.ศ. 2549 โดยไม่ มี ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม ฝ่ าฝื น มาตรา 45
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 จานวน 3 เรื่อง
2.2 บุคคลธรรมดา
ก. กรณีปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จานวน 3 เรื่อง
ข. กรณี ป ฏิ บั ติ งานวิช าชี พ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม ตามที่ ก าหนดในกระทรวงวิช าชี พ
สถาปั ต ยกรรม พ.ศ. 2549 โดยไม่ มี ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม ฝ่ าฝื น มาตรา 45
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 จานวน 1 เรื่อง
3. สถานะคดีอาญาในชั้นศาล ที่มีคาพิพากษาแล้ว จานวน 4 เรื่อง
3.1) บริษัท ฟ. จากัด ถูกฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดนครปฐม เป็นคดีหมายเลขดาที่ อ.694/2563
และศาลได้มีคาพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ.585/2563 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2563 พิพากษาลงโทษปรับ
60,000 บาทแต่จาเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงลงโทษปรับ 30,000 บาท
3.2) ห้างหุ้นส่วนจากัด ล. จาเลยที่ 1 และนาย ส. เป็นจาเลยที่ 2 ถูกฟ้องคดีต่อศาลอาญา
กรุ ง เทพใต้ เ ป็ น คดี ห มายเลขด าที่ อ.1407/2563 และศาลได้ มี ค าพิ พ ากษาเป็ น คดี ห มายเลขแดงที่
อ.1302/2563 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 63 พิพากษาลงโทษจาเลยที่ 1 ปรับ 100,000 บาท และจาเลยที่ 2 ลงโทษ
ปรับ 50,000 บาท แต่จาเลยทั้ง 2 ให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเป็นจาเลยที่ 1 ปรับ
50,000 บาท และจาเลยที่ 2 ลงโทษประบ 25,000 บาท
3.3) บริษัท ก. จากัด จาเลยที่ 1 และนาย ว. จาเลยที่ 2 ถูกฟ้องคดีต่อศาลอาญากรุงเทพใต้
เป็นคดีหมายเลขดาที่ อ.619/2563 และศาลได้มีคาพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ.1009/2563 เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2563 พิพากษาลงโทษจาเลยที่ 1 ปรับ 100,000 บาท และจาเลยที่ 2 ลงโทษปรับ 30,000 บาท
แต่จาเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษกึ่งหนึ่ง ลงโทษจาเลยที่ 1 ปรับ 50,000 บาท จาเลยที่ 2
ปรับ 15,000 บาท
3.4) บริษัท ม. จากัด จาเลยที่ 1 และนางสาว อ. เป็นจาเลยที่ 2 ถูกฟ้องคดีต่อศาลอาญา
กรุงเทพใต้เป็นคดีหมายเลขดาที่ อ.141/2563 และศาลได้มีคาพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ.1812/2563
เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 63 พิพากษาลงโทษปรับจาเลยที่ 1 เป็นเงินจานวน 240,000 บาท และจาคุกจาเลยที่ 2 มี
กาหนด 1 ปี และปรับ 40,000 บาท แต่โทษจาคุกของจาเลยที่ 2 ให้รอลงโทษไว้มีกาหนด 2 ปี
2. งานทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการ
สรุ ป ข้อเท็จ จริงและรวบรวมพยานหลั กฐานที่เกี่ยวข้องเพื่ อดาเนิน การแจ้งความร้องทุ กข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน จานวน 13 เรื่อง
คณะอนุกรรมการต่างประเทศ
คณะอนุกรรมการต่างประเทศ มีอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาสถาปนิก คือ
ร่วมมือกับหน่ วยงานและสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมในการดาเนินการด้านต่างประเทศ เสนอนโยบายด้าน
ต่างประเทศ เสนอคณะกรรมการสภาสถาปนิกพิจารณา และแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนิกต่างชาติ และ
กรอบความร่วมมือระหว่างสถาปนิกไทยและสถาปนิกต่างชาติ ซึ่งเป็นไปตามยุ ทธศาสตร์ของคณะกรรมการสภา
สถาปนิก ในด้านการยกระดับวิชาชีพสู่สากล และการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้มีความมั่นคง
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับกรอบความตกลงต่าง ๆ
จานวน 5 ครั้ง
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1.2 มีหนังสือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
จานวน 1 ครั้ง
1.3 การให้ข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
จานวน 3 ครั้ง
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
2.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประโยชน์ของการเป็นสถาปนิกอาเซียน
2.2 ส่งเสริมให้สถาปนิกไทยไปทางานต่างประเทศ ภายใต้กรอบข้อตกลงของภาครัฐ
2.3 ส่ งเสริ ม ความสั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ก รทางวิ ช าชี พ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในด้ านต่ างประเทศ ทั้ งในและ
ต่างประเทศ
2.4 การเสนอแนะความเห็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายใต้ข้อ ตกลงการยอมรับร่วมกันใน
สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม (โครงการสถาปนิกอาเซียน) และประเทศคู่เจรจา
2.5 พิจารณาร่วมกับคณะอนุกรรมการวิชาชีพ ในการออกใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ
สาหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย
คณะอนุกรรมการกากับดูแล ตามข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของอาเซียนด้านบริการสถาปัตยกรรม
(Mornitoring Committee)
คณะอนุ ก รรมการก ากั บ ดู แ ล ตามข้ อ ตกลงการยอมรั บ ร่ ว มกั น ของอาเซี ย น ด้ า นบริ ก าร
สถาปัตยกรรม (Monitoring Committee) มีอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาสถาปนิก
คือ กากับดูแลการขึ้นทะเบียน การออกใบรับรองการขึ้นทะเบีย น การต่ออายุ และการแจ้งชื่อ เพิกถอนและ
ยกเลิ กการขึ้น ทะเบี ย นสถาปนิ กอาเซีย น รายงานกรณี ที่ มีส ถาปนิกจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่มิได้เป็ น
สถาปนิ ก อาเซี ย นตามข้ อ ตกลง แก่ ส ภาสถาปนิ ก อาเซี ย น ซึ่ ง เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะกรรมการ
สภาสถาปนิก ในด้านการยกระดับวิชาชีพสู่สากล และการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้มีความมั่นคง
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการประสานงานการบริ ก ารของอาเซี ย น (Coordinating
Committee on Trade in Services: CCS) โดยระบบประชุมทางไกล Video Conference จานวน 1 ครั้ง
(โดยการประชุ มฯ ครั้ งที่ 95 ระหว่างวัน ที่ 2 – 6 มี น าคม 2563 ณ นครโฮจิมิ น ห์ สาธารณรัฐ สั งคมนิ ย ม
เวียดนาม ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ เนื่องจากมีการแพร่ระบาด Covid-19 ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องและการป้องกันโรคในแต่ละประเทศยังไม่มีมาตรการ
ป้องกันโรคที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและชัดเจนเพียงพอ)
1.2 เข้ า ร่ ว มประชุ ม โครงการสถาปนิ ก เอเปค APEC Architect Central Council (Online
Special Meeting) โดยระบบประชุมทางไกล Video Conference จานวน 1 ครั้ง
1.3 การให้ ข้ อ มู ล รายชื่ อ สถาบั น การศึ ก ษาของหลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ (List of
Architecture University and Degree) ที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก ให้แก่สภาสถาปนิกแห่งอาเซียน
1.4 ดาเนินการตามประกาศสภาสถาปนิก เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน พ.ศ. 2556
ในการพิจารณาคาขอขึ้นทะเบี ย นเป็ น สถาปนิกอาเซียน และได้ทาการทดสอบความรู้โดยวิ ธีการสัมภาษณ์
1 ราย โดยปัจจุบันผ่านการอนุมัติ จานวน 29 ราย
1.5 แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการโครงการสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect) โดยมีอานาจ
หน้ า ที่ ป ระสานงานร่ ว มกั บ คณะอนุ ก รรมการก ากั บ ดู แ ล ตามข้ อ ตกลงการยอมรั บ ร่ ว มกั น ของอาเซี ย น
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ด้านบริการสถาปั ตยกรรม (Monitoring Committee) และดาเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามโครงการสถาปนิก
อาเซียน เพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่ออนุกรรมการกากับดูแลฯ
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
2.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถาปนิกไทยให้เป็นสถาปนิกอาเซียน
2.2 สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทันสถานการณ์ กับสถาปนิกอาเซียนและกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน
2.3 ส่งเสริมและผลักดันสถาปนิกไทย ทั้ง 4 สาขาวิชาชีพ ให้ทางานภายใต้ข้อตกลงการยอมรับ
ร่วมกันของอาเซียน ด้านบริการสถาปัตยกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของสถาปนิกไทย
2.4 แก้ไขประกาศสภาสถาปนิก ที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน จานวน 2 ฉบับ
ให้ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
คณะอนุกรรมการวิชาชีพ
คณะอนุกรรมการวิชาชีพ มีอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาสถาปนิก คือ
กาหนดแนวทางและโครงการการดาเนิน งาน เพื่อพัฒ นาวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้ ได้มาตรฐาน ระดับ สากล
ศึกษา เตรียมความพร้อมทางกฎหมายเพื่อการบังคับใช้กฎหมายให้ครบทุกสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ศึกษาขอบเขตของงาน ตามกฎกระทรวงกาหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพื่อความชัดเจน ศึกษาแนวทาง
การจัดการหลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเพื่อรองรับการปฏิบัติวิชาชีพให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประสานงานกับสถาบันการศึกษาและสมาคมวิชาชีพในการพัฒนาวิชาชีพ ศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และส่งเสริมการทางานระหว่างประเทศ ศึกษาการเปิดสาขาสถาปัตยกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ในด้านการยกระดับวิชาชีพสู่สากล
ด้านความเป็ น เอกภาพของทุกสาขาวิช าชีพ ด้านการยกระดับ มาตรฐานวิช าชีพให้ มีค วามมั่นคง และด้าน
สังคมไทยเข้าใจวิชาชีพสถาปนิก
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 พิ จ ารณาและด าเนิ น การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละคุ ณ สมบั ติ เบื้ อ งต้ น ของผู้ ยื่ น ค าขอรั บ
ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม ตามข้ อ 5 ของกฎกระทรวงก าหนดวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549
1.2 แต่งตั้งคณะทางานร่างระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิช าชี พ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม ระดับ ภาคี ส ถาปนิ ก พิ เศษ โดยมี อ านาจหน้ าที่ ในการร่ างระเบี ย บ
คณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคี
สถาปนิกพิเศษ และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะอนุกรรมการวิชาชีพ
1.3 เสนอร่ างระเบี ย บคณะกรรมการสภาสถาปนิ ก ว่าด้ ว ยการออกใบอนุ ญ าตฯ ระดั บ ภาคี
สถาปนิกพิเศษ สาหรับผู้มีสัญชาติไทย ที่มีความรู้ความชานาญและประสบการณ์ในงานด้านนั้น ๆ
1.4 เสนอชื่ อ ผู้ แ ทนสภาสถาปนิ ก เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญของศาลยุ ติ ธ รรม ในทางสถาปั ต ยกรรม
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จานวน 2 ท่าน
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2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
2.1 พิ จ ารณาแนวทางการออกใบอนุ ญ าตฯ และการแจ้ งไม่ อ อกใบอนุ ญ าต ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ
ใบอนุญาต ตามข้อ 5 ของกฎกระทรวงกาหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549
2.2 พิจารณาแนวทางการผลักดันให้ใบอนุญาตฯ ทุกสาขา มีผลการบังคับใช้ตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
2.3 พิจารณาการร่างระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ ระดับภาคี
สถาปนิกพิเศษ สาหรับผู้มีสัญชาติไทย ที่มีความรู้ความสามารถด้านสถาปัตยกรรมดีเด่นเป็นพิเศษ
2.4 พิจารณาปรับปรุงประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม พ.ศ. 2558 (4 สาขา) ให้มีความเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
คณะอนุกรรมการภูมิภาค
คณะอนุกรรมการภูมิภาค มีอานาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาสถาปนิก
คือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในภูมิภาคกับสภาสถาปนิก จัดกิจกรรมและความรู้ด้านต่างๆ ในแต่ละ
ภูมิภาค และประสานงานและดูแลแก้ไขปัญหาของสมาชิกในภูมิภาค
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในข้อ 5 สถาปนิกมีความเท่าเทียมกันทุกภูมิภาคของแผนการ
จั ด กิ จ กรรมภู มิ ภ าค ลงพื้ น ที่ ให้ ค วามรู้ รั บ ค าแนะน า และรั บ ทราบปั ญ หาเพื่ อ พั ฒ นาการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ
ประชาสัมพันธ์ และให้บริการออนไลน์
เนื่องจากปีที่ผ่านมามีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ท าให้ ค ณะอนุ ก รรมการภู มิ ภ าคต้ อ งชะลอการจั ด กิ จ กรรมภู มิ ภ าคออกไปก่ อ นจนกว่ า สถานการณ์
จะคลี่คลาย
คณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
สรุปผลการดาเนินงานคณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 – วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. งานที่แล้วเสร็จ
1.1 คณะอนุ กรรมการเลื่อนระดับใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ได้มีการ
แต่งตั้งคณะทางานเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 4 สาขา เพื่อ พิจารณาบัญชี
แสดงปริมาณและคุณภาพของผลงานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และทดสอบความรู้ผู้ขอเลื่อนระดับ
ใบอนุญาตฯ ดังนี้
1.1.1 คณะทางานเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขา
สถาปัตยกรรมหลัก
ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะทางานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จานวน 3 คณะ
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับจานวนผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ ที่มีจานวนมาก ทาให้เกิดความ
รวดเร็วและเป็นประโยชน์แก่ผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ
1.1.2 คณะท างานเลื่ อ นระดับ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชีพ สถาปั ตยกรรมควบคุ ม
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง จานวน 1 คณะ
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1.1.3 คณะท างานเลื่ อ นระดับ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชีพ สถาปั ตยกรรมควบคุ ม
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จานวน 1 คณะ
1.1.4 คณะท างานเลื่ อ นระดับ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชีพ สถาปั ตยกรรมควบคุ ม
สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ จานวน 1 คณะ
1.2 การกาหนดการประชุมของคณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ และคณะทางานฯ
1.2.1 กาหนดให้คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะทางานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ 4 สาขา
1.2.2 กาหนดให้คณะทางานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก เพื่อพิจารณา
ผลงานผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิ สถาปนิก 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง และระดับสามัญสถาปนิกอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
1.2.3 กาหนดให้คณะทางานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิ
สถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ มีการประชุมภายใน 30 วัน เมื่อมีผู้ยื่นขอเลื่อน
ระดับใบอนุญาตฯ
1.3 คณะอนุกรรมการและคณะทางาน มีการประชุมทั้งสิ้น ดังนี้
- คณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ
ประชุม 5 ครั้ง
- คณะทางานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก (3 คณะ) ประชุม 16 ครั้ง
- คณะทางานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ประชุม - ครั้ง
- คณะทางานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
ประชุม 2 ครั้ง
- คณะทางานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมภายในฯ
ประชุม 2 ครั้ง
1.4 คณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ ได้พิจารณาบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานของ
ผู้ ข อเลื่ อ นระดั บ ใบอนุ ญ าตฯ จากการพิ จ ารณาผลงานและทดสอบความรู้ ผู้ ข อเลื่ อ นระดั บ ใบอนุ ญ าตฯ
จากคณะทางานฯ ทั้ง 4 สาขา ตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต
และการออกหลักฐานการรับรองการได้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2552 โดยได้มีการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.4.1 พิจ ารณาบั ญ ชีแสดงปริมาณและคุณ ภาพผลงานฯ และทดสอบความรู้โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
- ระดับสามัญสถาปนิกเป็นระดับวุฒิสถาปนิก
จานวน 20 ราย
- ระดับภาคีสถาปนิกเป็นระดับสามัญสถาปนิก จานวน 104 ราย
1.4.2 พิจ ารณาบั ญ ชีแสดงปริมาณและคุณ ภาพผลงานฯ และทดสอบความรู้โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
- ระดับสามัญสถาปนิกเป็นระดับวุฒิสถาปนิก
จานวน
- ราย
- ระดับภาคีสถาปนิกเป็นระดับสามัญสถาปนิก จานวน
- ราย
1.4.3 พิจ ารณาบั ญ ชีแสดงปริมาณและคุณ ภาพผลงานฯ และทดสอบความรู้โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
- ระดับสามัญสถาปนิกเป็นระดับวุฒิสถาปนิก
จานวน
3 ราย
- ระดับภาคีสถาปนิกเป็นระดับสามัญสถาปนิก จานวน
3 ราย
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1.4.4 พิจ ารณาบั ญ ชีแสดงปริมาณและคุณ ภาพผลงานฯ และทดสอบความรู้โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
- ระดับสามัญสถาปนิกเป็นระดับวุฒิสถาปนิก
จานวน
- ราย
- ระดับภาคีสถาปนิกเป็นระดับสามัญสถาปนิก จานวน
4 ราย
1.5 พิ จ ารณาเสนอร่ า งข้ อ บั ง คั บ สภาสถาปนิ ก ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ข องผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์การประกอบวิชาชีพ 4 สาขา และใบอนุ ญาตระดับ
สามัญสถาปนิก ประเภทบริหารและอานวยการก่อสร้าง ของ 3 สาขา)
1.6 พิจารณาการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญ าต อายุใบอนุญ าต การออกใบแทน
ใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 6) พ.ศ. …. (การเพิ่มคะแนนผลงานของ 3
สาขา)
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
2.1 พิจารณาเพิ่มอานาจหน้าที่ให้คณะทางานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ 4 สาขา เพื่อให้มีอานาจ
หน้าที่ในการออกข้อสอบเพื่อโดยทดสอบความรู้โดยวิธีสอบข้อเขียน สาหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญ
สถาปนิก
2.2 การจัดทารายละเอียดเนื้อหาวิชา เพื่อทดสอบความรู้ โดยวิธีสอบข้อเขียน สาหรับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตฯ ระดับสามัญสถาปนิก
2.3 พิจารณาแนวทางการจัดทาระบบการบันทึกข้อมูลของบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของ
ผลงาน เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลงานของผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ ให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของผลงาน
ของผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ แต่ละรายได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
2.4 พิจารณาการร่างระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกว่าด้วยการจัดทาบัญชีแสดงปริมาณและ
คุณภาพของผลงานฯ เพื่อให้ การแสดงเอกสารและหลักฐานประกอบต่างๆ มีความถูกต้อ ง และมีรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
คณะอนุกรรมการจัดทดสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
คณะอนุกรรมการพัฒ นาวิชาชีพต่อเนื่อง มีอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
สภาสถาปนิ ก คื อ ด าเนิ น การจั ด ทดสอบความรู้ แ ละจั ด อบรมผู้ ข อรับ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมควบคุม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กาหนดในข้อบังคับและระเบียบของสภาสถาปนิก
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ระบบการสอบให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพได้ ม าตรฐาน และให้ จั ด สอบได้ ม ากกว่า ปี ล ะหนึ่ งครั้ ง
จัดทาร่างข้อบังคับ และปรับปรุงข้อบังคับสภาสถาปนิก จัดทาร่างระเบียบและปรับปรุงระเบียบสภาสถาปนิก
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ทดสอบ และตั้ ง คณะท างานเพื่ อ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ข อง
คณะกรรมการสภาสถาปนิกด้านความเป็นเอกภาพของทุกสาขาวิชาชีพ และด้านการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
ให้มีความมั่นคง
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 จัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
1.1.1 ประจาปี 2562
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- สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
จานวน 789 คน
- สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
จานวน 27 คน
- สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
จานวน 42 คน
- สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
จานวน 123 คน
1.1.2 ประจาปี 2563
- สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
จานวน 437 คน
- สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
จานวน 52 คน
- สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
จานวน 56 คน
- สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
จานวน 97 คน
1.2 จั ด ทดสอบความรู้ เพื่ อ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม
ประจาปี 2563
1.2.1 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 2 ครั้ง ผู้เข้าสอบ 1,573 คน ผ่านเกณฑ์ 430 คน
1.2.2 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 2 ครั้ง ผู้เข้าสอบ 87 คน ผ่านเกณฑ์ 47 คน
1.2.3 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
2 ครั้งผู้เข้าสอบ 187 คน ผ่านเกณฑ์ 55 คน
1.2.4 สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 2 ครั้ง ผู้เข้าสอบ 227 คน ผ่านเกณฑ์ 92 คน
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
2.1 จัดอบรมขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563
2.1.1 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
2.1.2 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
2.1.3 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
2.1.4 สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
2.2 จัดทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขา
สถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที่ 3 ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ถึง วันที่ 9 เมษายน 2564
2.3 ปรับปรุง และบารุงรักษาคลังข้อสอบ เพื่อใช้ใ นการจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา
คณะอนุกรรมการวิชาการและพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา มีอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ สภาสถาปนิก คือ ดาเนินการจัดทาแผนงานและแผนปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม ให้คาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้าน
สถาปั ต ยกรรม รวมทั้ ง ด้ า นเทคโนโลยี แก่ ค ณะกรรมการสภาสถาปนิ ก เพื่ อ เสนอแนะต่ อ รั ฐ บาล ตาม
วัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก ในพระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรา 7(1) (6) พิจารณากลั่นกรอง
และรับ รองปริญ ญา อนุป ริญ ญา ประกาศนีย บัต ร ในการประกอบวิช าชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ทั้งประเภทสถาบันการศึกษา และประเภทบุคคล จัดทาร่าง
ข้อบังคับสภาสถาปนิก และ/หรือ ปรับ ปรุง และจัดทาร่า งระเบีย บ และ/หรือ ปรับ ปรุงระเบีย บ และเสนอ
ต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิก เพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดทดสอบมาตรฐานความรู้ และตั้งคณะทางานเพื่อช่วย
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ด้านการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้มี
ความมั่นคง
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1. ผลงานดาเนินงาน
1.1 พิจารณาตรวจสอบรับรองมาตรฐานวิชาการหลักสูตร
1.1.1 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
จานวน 17 หลักสูตร
1.1.2 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
จานวน 2 หลักสูตร
1.1.3 สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ จานวน 6 หลักสูตร
1.2 พิจารณารับรองปริญญา
1.2.1 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
จานวน 7 หลักสูตร
1.2.2 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
จานวน 1 หลักสูตร
1.3 พิจารณาตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิการศึกษา (รายบุคคล)
1.3.1 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
จานวน 35 คน
1.3.2 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
จานวน 4 คน
1.3.3 สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ จานวน 1 คน
1.3.4 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
จานวน 1 คน
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
2.1 พิจารณาตรวจสอบรับรองมาตรฐานวิชาการหลักสูตร
2.1.1 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
จานวน 6 หลักสูตร
2.1.2 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
จานวน 1 หลักสูตร
2.1.3 สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ จานวน 1 หลักสูตร
2.2 พิ จ ารณาร่ างข้ อ บั งคั บ สภาสถาปนิ ก ว่าด้ ว ยการรับ รองปริญ ญาในการประกอบวิช าชี พ
สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ....
2.3 พิ จ ารณาร่างระเบี ย บคณะกรรมการสภาสถาปนิ ก ว่าด้ว ยการกาหนดวัตถุ ประสงค์และ
ขอบเขตหมวดวิชาของมาตรฐานวิชาการในสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ....
2.4 พิจารณาระเบี ยบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการทดสอบมาตรฐานความรู้ ผู้ที่มี
คุณ วุฒิ ก ารศึก ษาทางสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ ในสาขาสถาปั ตยกรรมควบคุ ม เพื่ อ สมัค รเป็ น สมาชิ กสามั ญ
สภาสถาปนิก และขอสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละสาขา พ.ศ. ....
คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง มีอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภา
สถาปนิก คือ ส่งเสริม สนับสนุน จัดดาเนินงานและจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พิจารณาคาขอ
ความเห็ น ชอบให้ เป็ น ผู้ จั ดกิจ กรรม พวต. และเสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพื่ อให้ ความเห็ นชอบ
พิจารณาและให้การรับรองแผนกิจกรรม และกาหนดหน่วย พวต. พิจารณาการขอเทียบหน่วย พวต. และตั้ง
คณะท างานเพื่ อ ช่ ว ยปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง เป็ น ไปตามยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะกรรม การสภาสถาปนิ ก ด้ า นการ
ยกระดับวิชาชีพสู่สากล และด้านการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้มีความมั่นคง
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 ปรั บ แก้ป ระกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การพั ฒ นาวิช าชี พ ต่อเนื่ อง (พวต.) หลั ก เกณฑ์ ของ
ขอบข่ายกิจกรรม และหน่วย พวต. 2563 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563
1.2 พิจารณาคุณสมบัติหน่วยงานที่ยื่นคาร้องขอเป็นผู้จัดกิจกรรม พวต. จานวน 1 องค์กร
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1.3 พิ จารณาการขอรั บรองกิ จกรรมและก าหนดหน่ วย พวต. จ านวน 9 องค์ กร จ านวน 202
กิจกรรม
1.4 พิจารณาขอเทียบหน่วย พวต. จานวน 7 ราย จานวน 10 กิจกรรม
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบถึงความสาคัญ และเข้าใจถึงการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง ต้อง
ควบคู่ไปกับการประกอบวิชาชีพ
2.2 จัดทาระบบ e-Learning การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
2.3 การจัดทาบทความ วารสาร รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ ที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์น่าสนใจต่อ
สมาชิกในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามคู่มือที่แนบ
2.4 จัดทาห้องสมุดการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
คณะอนุกรรมการจัดการหลักสูตร สาหรับผู้บริหารระดับสูง (EXACT)
มี อ านาจหน้ าที่ จั ดท าหลั กสู ตรเกี่ ยวกั บการส่ งเสริมให้ ผู้ น าองค์ กร ทั้ งภาครัฐและเอกชนได้ รู้ จั ก
สถาปนิกในด้านต่าง ๆ วางแผนการจัดการเรียนการตามหลักสูตรนี้ แต่งตั้งคณะทางานเพื่อการให้การปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาสถาปนิก
และรายงานผลการปฏิ บั ติงานให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกรับทราบและพิจารณา ซึ่งการดาเนินการจัดอบรม
หลักสูตรสาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ส่งผลให้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าใจสถาปนิก
และรู้จักสภาสถาปนิกมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในข้อ 3 ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ และมีธรร
มาภิบาล ของแผนโครงการจัดหารายได้ และยุทธศาสตร์ในข้อ 7 สังคมไทยเข้าใจวิชาชีพสถาปนิก
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 จั ดอบรมหลักสู ตรรู้จั กสถาปนิก ส าหรับผู้ บ ริห ารระดับสู ง รุ่น ที่ 2 Executive Architect
Council Training#2 (EXACT 2) ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2563 – วันที่ 6 มีนาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้
ผู้นาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้จักสภาสถาปนิกในด้านต่างๆ
1.2 จัดหาผู้สนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตร EXACT รุ่นที่ 2
1.3 แต่งตั้งคณะทางาน 2 คณะ
1.3.1 แต่งตั้งคณะทางานจัดตั้งสถาบันสภาสถาปนิก
1.3.2 แต่งตั้งคณะทางานสรรหาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร EXACT รุ่นที่ 3
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
2.1 เตรี ยมการจั ดอบรมหลั กสู ตร EXACT รุ่ นที่ 3 ก าหนดการเปิ ด รั บ สมั ค รฯ ในวั น เสาร์ ที่ 1
พฤษภาคม ถึง วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564
คณะอนุกรรมการหารายได้และสิทธิประโยชน์
มีอานาจหน้าที่พิจารณากาหนดเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้และสิทธิประโยชน์
ที่ก่อให้เกิดรายได้กับสภาสถาปนิก วางแผนชักชวนและหาผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ พิจารณาจัดโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อหารายได้และสิทธิประโยชน์ที่ก่อให้เกิดรายได้กับสภาสถาปนิก
พิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์ของสภาสถาปนิกในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมตลอดจนการรับเงิน
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และทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่สภาสถาปนิก ประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทาขึ้นเพื่อจัดทาหรือปรับปรุงแผนให้
เหมาะสมต่อไป อนุ กรรมการอาจตั้งคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้โดยความเห็ นชอบของอนุกรรมการ
บริหารเพื่อจัดทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้กับสภาสถาปนิก รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ
ต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในข้อ 3 ระบบบริหารมี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล ของแผนโครงการจัดหารายได้
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 จัดทาแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อหารายได้ และพิจารณาด้านสิทธิประโยชน์ของสภา
สถาปนิก
1.2 จัดหาผู้สนับสนุนการจัดทาหนังสือสองทศวรรษสภาสถาปนิก
1.3 ร่วมจัดงานกับคณะอนุกรรมการจัดงานสภาสถาปนิก (ACT FORUM) เพื่อดาเนินการจัด
งาน ACT FORUM’20 Design+Built ระหว่างวันพุธที่ 18 ถึง วันอาทิตย์ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
1.4 ดาเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟ 20 ปี สภาสถาปนิก เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
1.5 ดาเนินการจัดสัมมนา ACT Talk’20
1.6 ร่วมจั ดงานกับคณะอนุ กรรมการจัดการหลั กสู ตร EXACT และดาเนินการหาผู้ สนับสนุนเพื่ อ
จัดทาหลักสูตรสาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (EXACT#2) ระหว่างวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันเสาร์
ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
1.7 จัดทาของที่ระลึกเพื่อหารายได้ของสภาสถาปนิก (ACT SOUVENIR)
1.8 การบริหารจัดการให้เช่าห้องประชุมสภาสถาปนิก
1.9 แต่งตั้งคณะทางาน
1.9.1 แต่งตั้งคณะทางาน ACT Talk
1.9.2 แต่งตั้งคณะทางานจัดการแข่งขันกอล์ฟสภาสถาปนิก
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
2.1 เตรียมการจัดสัมมนา ACT Talk’2021
2.2 เตรียมการจัดงาน ACT FORUM’2021
2.3 ร่วมจั ดงานกับคณะอนุ กรรมการจัดการหลั กสู ตร EXACT และดาเนินการหาผู้ สนับสนุนเพื่ อ
จัดทาหลักสูตรสาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (EXACT#2)
2.4 เตรียมจัดทาของที่ระลึกเพื่อหารายได้ของสภาสถาปนิก (ACT SOUVENIR)
2.5 การบริหารจัดการให้เช่าห้องประชุมสภาสถาปนิก รูปแบบปกติและรูปแบบระบบ Zoom
Meeting
คณะอนุกรรมการจัดกงานสภาสถาปนิก (ACT FORUM)
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 ก าหนดแนวคิ ด รู ป แบบ และบริห ารการจัดจั ดสรรพื้ น ที่ จัดแสดงนิ ท รรศการ และพื้ น ที่
กิ จ กรรม ให้ แ ก่ บุ ค คล หน่ ว ยงาน และองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในงาน ACT FORUM’20 Design + Built
ในระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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1.2 บรรลุข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาสถาปนิกกับบริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จากัด ในการจัด
งาน ACT FORUM’20 Design + Built งานประชุ ม นานาชาติ ท างสถาปั ต ยกรรม และแสดงเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง The Architecture Business Event
1.3 แต่งตั้งคณะทางาน
1.3.1 แต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการการจัดแสดงนิทรรศการในงาน ACT FORUM’20
1.3.2 แต่งตั้งคณะทางานจัดงานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม ACT FORUM’20
1.3.3 แต่งตั้งคณะทางานประชาสัมพันธ์ ACT FORUM’20
1.3.4 แต่งตั้งคณะทางานจัดหาผู้สนับสนุน Thank you Party งาน ACT FORUM 2020
1.4 พิจ ารณาการจั ดซื้อจั ดจ้ างที่ป รึกษาโครงการบริห ารจัดการพื้ นที่ และดาเนินงานก่อสร้าง
นิทรรศการ “สภาสถาปนิก’20 – ACT FORUM’20”
1.5 พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการส่วนอานวยการประชุมนานาชาติ
ทางสถาปัตยกรรม งาน ACT Forum’20 Design + Built
1.6 พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตัวแทนขายบัตรผ่านระบบขายบัตร (Ticketing)และถ่ายทอดสด
(Live) ในสื่อสังคมออนไลน์ งานสัมมนา “ACT FORUM’20 Design + Built”
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
2.1 พิจารณาแผนดาเนินการจัดงาน ACT FORUM’21 กาหนดแนวคิด รูปแบบ และบริหารการ
จัดสรรพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ และพื้นที่กิจกรรม ให้แก่ บุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในงาน
ACT FORUM’21
คณะอนุกรรมการจัดงานครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 พิจารณาแผนดาเนินการจัดงานครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก กาหนดแนวคิด รูปแบบและ
บริหารการจัดงานเลี้ยงครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก
1.2 พิจารณาคัดสรรผู้มีคุณ านุปการกับสภาสถาปนิกที่สมควรได้ รับรางวัลสภาสถาปนิกเชิดชู
เสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิก
1.3 พิจารณาขอบเขตและข้อมูลประกอบการจัดทาหนังสือครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก
1.4 แต่งตั้งคณะทางาน
1.4.1 แต่งตั้งคณะทางานจัดงานเลี้ยงครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก
1.4.2 แต่งตั้งคณะทางานจัดทาหนังสือครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก
1.5 พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทาหนังสือสองทศวรรษสภาสถาปนิก
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
2.1 พิจารณาแผนดาเนินการจัดงานครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก กาหนดแนวคิด รูปแบบและ
บริหารการจัดงานเลี้ยงครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก
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คณะอนุกรรมการสถาปนิกอาสาและประชาสังคม
ตามที่ ก าหนดในค าสั่ งแต่ งตั้ งและปฏิ บั ติ หน้ าที่ ในการช่ วยเหลื อ แนะน า เผยแพร่และให้ บริการ
ทางด้านวิชาการต่าง ๆ แก่ประชาชนและองค์กรอื่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยากรและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม
อีกทั้ งส่ งเสริ มให้สถาปนิ กทุ กภาคส่ วน มีจิ ตอาสา ทากิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลื อสั งคมและเป็ นตัวแทนสภา
สถาปนิกดาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาวิศวกร ผ่านมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา
คณะอนุ กรรมการสถาปนิ กอาสาได้มีการปรับ เปลี่ ยนโครงสร้างอนุ กรรมการโดยควบรวมกับ
คณะอนุ กรรมการด้านประชาสั งคม เป็ น คณะอนุ กรรมการสถาปนิ กอาสาและประชาสั งคม เมื่ อวัน ที่ 15
ตุลาคม 2563 พร้อมแต่งตั้งคณะทางานจัดอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีอานาจหน้าที่ใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เมือง ชุมชน และชนบท มีการวางแผนพัฒนาพื้นที่และจัดระบบเมือง
ได้อย่างเหมาะสม
1. ผลการดาเนินงาน
1.1 กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา
1.1.2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพิทักษ์โบราณสถาน ร่วมกันระหว่างมูลนิธินายช่าง
ไทยใจอาสากับกระทรวงอุตสาหรรม
1.1.3 เข้าร่วมประชุมมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา
1.2 ทากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
1.2.1 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสวนสาธารณะ กทม.เพื่อให้คาปรึกษาในการปรับปรุงในส่วน
งานสถาปัตยกรรม
1.2.2 เข้าร่ว มเป็ น ที่ป รึกษาโครงการพั ฒ นาเมือ ง จังหวัดสุ โขทัยร่ว มกับ อาจารย์สุ รศัก ดิ์
กังขาว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้คาปรึกษาแก่จังหวัด
1.3 ทากิจกรรมในงาน ACT FORUM'20 Design+Built ในธีมงาน “สถาปนิกปันสุข”
1.3.1 เข้าร่วมให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาในงานACT FORUM'20 Design+Built ในธีมงาน
“สถาปนิกปันสุข”
2. งานที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
2.1 โครงการ สถาปนิกอาสาพบน้อง 4 ภาค
2.2 โครงการออกแบบและติดตั้งถังบาบัดหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน อ.คุระบุรี จังหวัดพังงา
2.3 โครงการพิพิธภัณฑ์สึนามิ อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
2.4 โครงการพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม
2.5 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน องค์ประกอบ ภูมิทัศน์
คณะกรรมการสรรหาสถาปนิกเสนอเป็นศิลปินแห่งชาติ
1. ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการเพื่อสรรหาสถาปนิก เสนอเป็นศิ ลปินแห่ งชาติ ได้พิจารณาคัดเลื อกสถาปนิ ก
จากรายชื่อที่มีการเสนอเข้ามาที่สภาสถาปนิก เพื่อเสนอเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2562
ผลจากการพิ จารณาคั ดเลื อก ตามคุ ณสมบั ติที่ กรมส่ งเสริมวัฒ นธรรม กระทรวงวัฒ นธรรม
กาหนด ยังต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทางด้านวิชาชีพและการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ ได้ตัวแทนของผู้ประกอบ

21
วิชาชีพสถาปัตยกรรม ซึ่งผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาสถาปนิก
เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย และนายประภากร วทานยกุล เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
พ.ศ. 2563 กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
3.คณะกรรมการจรรยาบรรณ วาระ พ.ศ. 2562 – 2565
คณะกรรมการจรรยาบรรณ วาระ พ.ศ. 2562 - 2565
สภาสถาปนิ ก จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญั ติสถาปนิก พ.ศ. 2543 มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมี
วัต ถุป ระสงค์ ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง คื อ ควบคุ ม ความประพฤติ แ ละการด าเนิ น งานของผู้ ป ระกอบวิช าชี พ
สถาปัตยกรรมควบคุมให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ ตามมาตรา 50
แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 กาหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพสถาปัตยกรรมตามที่กาหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก
คณะกรรมการจรรยาบรรณประกอบด้วยประธานกรรมการจรรยาบรรณ คนหนึ่งและกรรมการ
จรรยาบรรณตามจ านวนที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกกาหนด แต่ไม่น้อยกว่าสามคน โดยคณะกรรมการ
สภาสถาปนิกแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณตามมติของที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกจากสมาชิก ซึ่งมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
(2) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 กาหนดให้กรรมการจรรยาบรรณให้มี
วาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี คณะกรรมการสภาสถาปนิกได้มีมติในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ วาระ (พ.ศ. 2562-2565) ตามมติของ
ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย
1. นายนิติศักดิ์
ชอบดารงธรรม
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์
เมฆวิชัย
กรรมการ
3. นายพุทธพร
ไพบูลย์
กรรมการ
4. นายชุณหเดช
พรหมเศรณี
กรรมการ
5. ศาสตราจารย์จามรี
จุลกะรัตน์
กรรมการ
6. นายสุพินท์
เรียนศรีวิไล
กรรมการ
7. นายรังสรรค์
สกุลยง
กรรมการ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีการประชุ มครั้งแรกเพื่อเข้าดารงตาแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 3
เมษายน 2562 และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง แทนคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ จานวน 2 คณะ คือ
1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการร้องเรียนการประพฤติจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม
เพื่อพิจารณาคากล่าวหาว่ากรณีใดเข้าข่ายประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือมีข้อมูล อัน
ควรได้รับการพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
สอบสวนตามที่เห็นสมควร คณะอนุกรรมการประกอบด้วย
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1.1 นายเจนกิจ
นภาวรรณ
ประธานอนุกรรมการ
1.2 ผศ.สุรชัย
ชลประเสริฐ
อนุกรรมการ
1.3 ศาสตราจารย์ จามรี
จุลกะรัตน์
อนุกรรมการ
1.4 นายสุรเชษฐ์
ศรีสุชาต
อนุกรรมการ
1.5 นายสุวัฒน์
วสะภิญโญกุล
อนุกรรมการ
1.6 นายพิชิต
เจริญกาศ
อนุกรรมการ
1.7 นายวิษณุ
อยู่ดี
อนุกรรมการ
ต่อมานายสุ วัฒ น์ วสะภิ ญ โญกุล ได้ยื่น หนั งสื อ ลาออกจากต าแหน่ งอนุ ก รรมการกลั่ น กรองฯ
เมื่อ วัน ที่ 29 สิ งหาคม 2562 และได้ คณะกรรมการจรรยาบรรณได้ แต่งตั้ง นาวาตรีธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์
เป็นอนุกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลง
2. คณะอนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
การสอบพยานบุคคล และการดาเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับความผิดที่มีการกล่าวหา และขยายผลการสอบสวน
ในกรณี มี ผู้ ป ระกอบวิช าชีพ สถาปั ตยกรรมควบคุ มอื่ นที่ ถู กพาดพิ งถึงหรือมี ส่ ว นที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่ อที่ จะทราบ
ข้ อเท็ จจริ งหรื อพิ สู จน์ ความผิ ด เพื่ อสรุ ปส านวนการสอบสวนต่ อคณะกรรมการจรรยาบรรณจ านวน 2 คณะ
ประกอบด้วย
คณะที่ 1
1. นายรังสรรค์
สกุลยง
ประธานอนุกรรมการ
2. นายเจนกิจ
นภาวรรณ
อนุกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ทิพย์
โตวานิชกุล
อนุกรรมการ
คณะที่ 2
1. พันตรีกมล
วงศ์สมบุญ
ประธานอนุกรรมการ
2. นายพิชิต
เจริญกาศ
อนุกรรมการ
3. นายวิเชษฐ์
เจริญธีรบูรณ์
อนุกรรมการ
ในการพิจารณาดาเนินการของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
จรรยาบรรณแต่งตั้งเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน มีเจ้าหน้าที่งานจรรยาบรรณทาหน้าที่
เป็นเลขานุการ
ส าหรั บ ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาจรรยาบรรณแห่ งวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรมเป็ น ไปตามระเบี ย บ
คณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสาปัตยกรรม พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม สรุปพอสังเขปได้ดังนี้
เมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณได้รับเรื่องร้องเรียนจากเลขาธิการสภาสถาปนิกแล้ว คณะกรรมการ
จรรยาบรรณจะส่งเรื่องร้องเรียนให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาคากล่าวหา
คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองฯ ท าหน้ าที่ พิ จารณาคากล่ าวหาและหาข้ อมู ล เบื้ อ งต้น หากค า
กล่ าวหาใดเข้าข่ายการประพฤติ ผิ ด จรรยาบรรณแห่ งวิช าชีพ สถาปัต ยกรรมหรือมี ข้อ มูล อัน ควรได้ รั บการ
พิจารณา จะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนฯ
ส่วนคากล่าวหาใดเห็ นว่าไม่เข้าข่ายการประพฤติผิ ดจรรยาบรรณหรือไม่มีข้อมูล อันควรได้รับการพิจารณา
ก็เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อพิจารณาต่อไป
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คณะกรรมการจรรยาบรรณ พิจารณาเห็ นว่าคากล่ าวหาใดปรากฏชัด ว่าผู้ ถูกกล่ าวหาไม่เป็ น
ผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ คณะกรรมการจรรยาบรรณจะพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดยกข้อกล่าวหา โดยมีคาวินิจฉัย
ผลการพิ จ ารณาแจ้ ง แก่ เลขาธิ ก ารสภาสถาปนิ ก เพื่ อ แจ้ ง ผู้ เกี่ ย วข้ อ งต่ อ ไป กรณี ค ากล่ า วหาใดเข้ า ข่ า ย
การประพฤติ ผิ ดจรรยาบรรณหรื อมี มู ล อัน ควรได้ รับ การพิ จารณา คณะกรรมการจรรยาบรรณจะแต่ งตั้ ง
คณะอนุ กรรมการสอบสวน อนุ กรรมการสอบสวนต้องแต่งตั้งจากสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ในสาขาเดียวกันกับผู้ถูกกล่าวหาและมีระดับใบอนุญาตไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ไม่น้อย
กว่าสามคน โดยให้อนุกรรมการผู้มีอาวุโสสูงสุดในคณะอนุกรรมการเป็นประธานคณะอนุกรรมการ
คณะอนุ ก รรมการสอบสวนฯ ที่ ได้ รับ การแต่ งตั้ งจะท าการสอบสวนเฉพาะคดี นั้ น ๆ และพ้ น
ตาแหน่งเมื่อการสอบสวนคดีดังกล่าวเสร็จสิ้นลง เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งแล้ว
ให้รีบทาการสอบสวนให้เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่ง ถ้าเห็นว่าไม่ทันตามกาหนดก็ให้เสนอ
คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาขยายเวลาการสอบสวนออกไปอีกครั้งละไม่เกินหกสิบวัน แต่ห้ามไม่ให้
ขยายเวลาการสอบสวนเกินกว่าสองครั้ง
เมื่ อ คณะอนุ ก รรมการสอบสวนท าการสอบสวนเสร็ จ แล้ ว จะสรุ ป ผลการสอบสวนเสนอต่ อ
คณะกรรมการจรรยาบรรณเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ดังต่อไปนี้
1) ยกข้อกล่าวหา
2) ตักเตือน
3) ภาคทัณฑ์
4) พักใช้ใบอนุญาตมีกาหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี
5) เพิกถอนใบอนุญาต
การวินิ จฉั ยคดีจรรยาบรรณ คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอ านาจสั่ งยกข้อกล่ าวหาหรือลงโทษ
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543
ในปี 2563 คณะกรรมการจรรยาบรรณ วาระปี (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565) ได้พิจารณาดาเนินการ
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการประกอบวิ ชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ได้รับใบอนุญาต ตั้งแต่เดือนมกราคม
2563 – ธันวาคม 2563 จานวน 24 เรื่อง สรุปได้ดังนี้
1. เรื่องร้องเรียนทั้งหมด วาระ (พ.ศ. 2562-2565) ประกอบด้วย 42 เรื่อง ได้แก่
- เรื่ องร้ องเรี ยนที่ ได้ รับการส่ งมอบจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ วาระ (พ.ศ. 2558-2561)
จานวน 20 เรื่อง
- เรื่องร้องเรียนประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 11 เรื่อง
- เรื่องร้องเรียนประจาปี พ.ศ. 2563 จานวน 11 เรื่อง
2. เรื่องพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว
18
เรื่อง
2.1 ยกข้อกล่าวหา
11 เรื่อง
2.2 ตักเตือน
3 เรื่อง
2.3 ภาคทัณฑ์
เรื่อง
2.4 พักใช้ใบอนุญาตฯ
4
เรื่อง
2.5 เพิกถอนใบอนุญาต
เรื่อง
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3. เรื่องพิจารณาที่ต้องดาเนินการต่อ
24 เรื่อง
3.1 เรื่องที่พักการพิจารณา
4
3.2 เรื่องที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 7
3.3 เรื่องที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 11
3.4 เรื่องที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของคณะอนุกรรมการสอบสวนฯ 2

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
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4. ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
รายชื่อคณะอนุกรรมการและคณะทางานสภาสถาปนิก
1) คณะอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก
นายบุญญวัฒน์
ทิพทัส
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์
วัฒนสินธุ์
ที่ปรึกษา
1. พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี
ภักดิ์สุขเจริญ
อนุกรรมการ
3. นายชาญณรงค์
แก่นทอง
อนุกรรมการ
4. นายสุวัฒน์
วสะภิญโญกุล
อนุกรรมการและเลขานุการ
5. นายวิรัตน์
รัตตากร
อนุกรรมการ
6. รศ.จันทนี
เพชรานนท์
อนุกรรมการ
7. นางเมธินี
สุวรรณะบุณย์
อนุกรรมการ
คณะทางานด้านนโยบายและแผน
1. พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
ประธานคณะทางาน
2. นายชาญณรงค์
แก่นทอง
คณะทางาน
3. นายสุวัฒน์
วสะภิญโญกุล
คณะทางาน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี
ภักดิ์สุขเจริญ
คณะทางาน
คณะทางานสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐและเอกชน
นายกฤษดา
จันทร์จารัสแสง
ที่ปรึกษา
นายสุพจน์
โลห์วัชรินทร์
ที่ปรึกษา
1. พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
ประธานคณะทางาน
2. นาวาตรีธเนศวร์
วงศ์ธัญญกรณ์
คณะทางาน
3. นายศานิทท์
กี่บุตร
คณะทางาน
4. นายอนันต์
พ่วงสมจิตต์
คณะทางาน
5. พันเอกกอบบุญ
จุละจาริตต์
คณะทางาน
คณะทางานโครงการอาคารต้นแบบด้านการจัดการน้าเสีย
นายชาญณรงค์
แก่นทอง
ที่ปรึกษา
นายประกิต
พนานุรัตน์
ที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรสัณฑ์
บูรณากาญจน์
ประธานคณะทางาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย
ไชยวงศ์วิลาน
คณะทางาน
3. นายกฤษฎา
พนิตโกศล
คณะทางาน
4. นางสาวชรินรัตน์
รุ่งเรืองศรี
คณะทางาน
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2) คณะอนุกรรมการการเงินและบริหารทรัพย์สิน
พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
1. นายสุวัฒน์
วสะภิญโญกุล
2. นายวิรัตน์
รัตตากร
3. นายชยาวุธ
จิระธันห์
4. นายประกิตติ
พนานุรัตน์
3) คณะอนุกรรมการสารสนเทศ
พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
รองศาสตราจารย์ จันทนี
เพชรานนท์
1. นายโกญจนาท
ศรีกาฬสินธุ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์สันต์
สุวรรณะชฎ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพันธุ์
เตชะกิตติโรจน์
4) คณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์
นางดวงขวัญ
จารุดุล
1. นางเมธินี
สุวรรณะบุณย์
2. พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
3. นาวาตรีธเนศวร์
วงศ์ธัญญกรณ์
4. นายธนวัฒน์
สุขัคคานนท์
5. นายสัจจพงศ์
เล็กอุทัย
6. นางสาวเยาวลักษณ์
ไตรสุรัตน์
7. นายแทนศร
พรปัญญาภัทร
คณะทางานกากับสื่อประชาสัมพันธ์
พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
นาวาตรีธเนศวร์
วงศ์ธัญญกรณ์
1. นายสัจจพงศ์
เล็กอุทัย
2. นายแทนศร
พรปัญญาภัทร
3. นางสาวสุพัตรา
เพชรี
คณะทางานด้านพิธีกรในกิจกรรมสภาสถาปนิก
พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
1. นางสาวเยาวลักษณ์
ไตรสุรัตน์
2. นางสาวรัตน์ดาว
บัญญัตินพรัตน์
3. นางสาววรินทิรา
แก้วแดง
4. นางสาวจรีรัตน์
เพชรโส
5. นางสาวลลิตา
จอนบารุง

ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการฃ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
ที่ปรึกษา
ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางาน

27
5) คณะอนุกรรมการตรวจร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
นายสมชาย
วัฒนะวีระชัย
นายทวีเกียรติ
ศรีสกุลเมฆี
1. พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
2. นายชาญณรงค์
แก่นทอง
3. นายสุพินท์
เรียนศรีวิไล
4. นายปรีชา
นวประภากุล
5. นายสุวัฒน์
วสะภิญโญกุล
6. นายนาชัย
แสนสุภา
7. ดร.พรสรร
วิเชียรประดิษฐ์
คณะทางานกลั่นกรองตรวจร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

1. นายสุพินท์

เรียนศรีวิไล

ประธานคณะทางาน

2. นายสุวัฒน์

วสะภิญโญกุล

คณะทางาน

3. นายสุรัตน์

พุ่มผล

คณะทางาน

4. นายปวีณ์พิมุกข์

ภิรมย์ไกรภักดิ์

คณะทางาน

5. นางสาววรากร

รัตนภักดี

คณะทางาน

คณะทางานติดตามแสวงหาข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนกฎหมาย
1. นายจรัส
วีสุวรรณ
ประธานคณะทางาน
2. นายคมสัน
สยมภาค
คณะทางาน
3. นางสาวณัชญากัญจน์
รัตนวรกานต์
คณะทางาน
4. นางสาวนิสิตา
เศรษฐาไชย
คณะทางาน
5. นางสาวชมชนก
โพธิ์เงิน
คณะทางาน
6) คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎหมาย สภาสถาปนิก
นายกอปรลาภ
อภัยภักดิ์
ที่ปรึกษา
1. นายสิงห์ชัย
ทุ่งทอง
ประธานอนุกรรมการ
2. นายธนภัทร
เลาหจรัสแสง
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายจรัส
วีสุวรรณ
อนุกรรมการ
4. นายวีระ
ถนอมศักดิ์
อนุกรรมการ
5. นายทวีเกียรติ
ศรีสกุลเมฆี
อนุกรรมการ
6. นายมงคล
วุฒิธนากุล
อนุกรรมการ
7) คณะอนุกรรมการต่างประเทศ
นายเจตกาจร
พรหมโยธี
ที่ปรึกษา
นายสถิรัตร์
ตัณฑนันทน์
ที่ปรึกษา
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1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์
วัฒนสินธุ์
ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์
อังกสิทธิ์
อนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญ์
เจียรมณีโชติชัย
อนุกรรมการ
4. นายมังกร
ชัยเจริญไมตรี
อนุกรรมการ
5. นางมนต์ทิพย์ ลินน์
อัสโสรัตน์กุล
อนุกรรมการ
6. ดร.อัธยานันท์
จิตรโรจนรักษ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
8) คณะอนุกรรมการกากับดูแล ตามข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของอาเซียนด้านบริการสถาปัตยกรรม
(Monitoring Committee)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์
วัฒนสินธุ์
ประธานคณะอนุกรรมการ
2. นายนิติศักดิ์
ชอบดารงธรรม
อนุกรรมการ
3. นายสถิรัตร์
ตัณฑนันทน์
อนุกรรมการ
4. ดร.ชเล
คุณาวงศ์
อนุกรรมการ
5. นายนิธิศ
สถาปิตานนท์
อนุกรรมการ
คณะทางานดาเนินการโครงการสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect)
1. นายนิติศักดิ์
ชอบดารงธรรม
ประธานคณะทางาน
2. นายสุพินท์
เรียนศรีวิไล
คณะทางานฯ
3. นายนิธิศ
สถาปิตานนท์
คณะทางานฯ
4. ดร.อัธยานันท์
จิตรโรจนรักษ์
คณะทางานฯ และเลขานุการ
9) คณะอนุกรรมการวิชาชีพ
นายบุญญวัฒน์
ทิพทัส
ที่ปรึกษา
พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
ที่ปรึกษา
1. นายชาญณรงค์
แก่นทอง
ประธานอนุกรรมการ
2. นายทวีเกียรติ
ศรีสกุลเมฆี
อนุกรรมการ
3. นายนิเวศน์
วะสีนนท์
อนุกรรมการ
4. นายพงษ์พิพัฒน์
ช้างพันธ์
อนุกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์
เหล่ามานะเจริญ
อนุกรรมการ
6. นางธีรานุช กรรณสูต
วงศ์ไวศยวรรณ
อนุกรรมการ
คณะทางานร่างระเบี ยบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ
1. นายชาญณรงค์
แก่นทอง
ประธานคณะทางาน
2. นายสุพินท์
เรียนศรีวิไล
คณะทางาน
3. ดร.อัธยานันท์
จิตรโรจนรักษ์
คณะทางานและเลขานุการ
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1. นายวิจิตร
ศิลาวิเศษฤทธิ์
ประธานคณะทางาน
2. นายทรงพล
ยมนาค
คณะทางาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวีไกร
ศรีหิรัญ
คณะทางาน
4. นายชาติชาย
อัศวสุขี
คณะทางาน
5. นางสาวเกศินี
วัฒนะวีระชัย
คณะทางาน
10) คณะอนุกรรมการภูมิภาค
นายนิพนธ์
หัสดีวิจิตร
ที่ปรึกษา
นายอิศรา
อารีรอบ
ที่ปรึกษา
นายธนาคม
วิมลวัตรเวที
ที่ปรึกษา
1. นายวิวัฒน์
จิตนวล
ประธานอนุกรรมการ
2. นายธานี
คล่องณรงค์
อนุกรรมการ
3. นายปณัสย์
บุราณฤทธิ์
อนุกรรมการ
4. นายเอกพันธ์
สุวรรณโชติ
อนุกรรมการ
5. ดร.โชคอนันต์
วาณิชย์เลิศธนาสาร
อนุกรรมการ
6. นายวิชญ์วิสิฐ
สุปัณฑ์ตรี
อนุกรรมการ
7. นางสาวธนัชญา
ชิตทะวงศ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
11) คณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
นางดวงขวัญ
จารุดุล
ที่ปรึกษา
นายวิวัฒน์
จิตนวล
ที่ปรึกษา
1. นายสุวัฒน์
วสะภิญโญกุล
ประธานอนุกรรมการ
2. นายประภากร
วทานยกุล
รองประธานอนุกรรมการ
3. นายชาญณรงค์
แก่นทอง
อนุกรรมการ
4. นางเมธินี
สุวรรณะบุณย์
อนุกรรมการ
5. นายสมชัย
ศรีวิบูลย์
อนุกรรมการ
6. นายธวัชชัย
กอบกัยกิจ
อนุกรรมการ
7. นายธนภัทร
เลาหจรัสแสง
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะทางานเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 1
1. นายประภากร
วทานยกุล
ประธานคณะทางาน
2. นางดวงขวัญ
จารุดุล
คณะทางาน
3. นายสุชาติ
ชุติปภากร
คณะทางาน
4. นายประกิต
พนานุรัตน์
คณะทางาน
5. นายนพดล
ตันพิวัฒน์
คณะทางาน
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คณะทางานเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 2
1. นายสุวัฒน์
วสะภิญโญกุล
ประธานคณะทางาน
2. นายอุดมศักดิ์
ตั้งอมรศิริ
คณะทางาน
3. นายฉัตรชัย
ธีระวงษ์ไพโรจน์
คณะทางาน
4. นายธนภัทร
เลาหจรัสแสง
คณะทางาน
5. นายชาติชาย
อัศวสุขี
คณะทางาน
คณะทางานเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 3
1. ดร.ชเล
คุณาวงศ์
ประธานคณะทางาน
2. นายอนุสรณ์
ภักดิ์สุขเจริญ
คณะทางาน
3. นางสาวจิรากร
ประสงค์กิจ
คณะทางาน
4. นายเกียรติศักดิ์
เวทีวุฒาจารย์
คณะทางาน
5. นางวินีตา
กัลยาณมิตร
คณะทางาน
คณะทางานเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
นางราศี
ทองเงิน
ที่ปรึกษา
1. นายสมชัย
ศรีวิบูลย์
ประธานคณะทางาน
2. รองศาสตราจารย์ เลิศวิทย์
รังสิรักษ์
คณะทางาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ
ศักดิ์ธนากูล
คณะทางาน
4. รองศาสตราจารย์ สิทธิพร
ภิรมย์รื่น
คณะทางาน
5. นายอาคม
เวพาสยนันท์
คณะทางาน
คณะทางานเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
1. นายธวัชชัย
กอบกัยกิจ
ประธานคณะทางาน
2. นายวีระพันธ์
ไพศาลนันท์
คณะทางาน
3. นายวโรภาสน์
วงศ์จตุรภัทร
คณะทางาน
4. นางวิภากร
ธรรมวิมล
เลขานุการและคณะทางาน
5. นายพงษ์ศักดิ์
เหล่ามานะเจริญ
คณะทางาน
คณะทางานเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปั ตยกรรมภายในและ
มัณฑนศิลป์
1. นางเมธินี
สุวรรณะบุณย์
ประธานคณะทางาน
2. นายชาญณรงค์
แก่นทอง
คณะทางาน
3. นายพุทธพร
ไพบูลย์
คณะทางาน
4. นายสมชาย
จงแสง
คณะทางาน
5. นายพงษ์เทพ
สกุลคู
คณะทางาน
12) คณะอนุกรรมการจัดทดสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
นายสุพินท์
เรียนศรีวิไล
ที่ปรึกษา
นางกรินทร์
เกียรติเฟื่องฟู่
ที่ปรึกษา
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1. พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
ประธานอนุกรรมการ
2. นายชนะ
สัมพลัง
อนุกรรมการ
3. นางสาวสุรัสดา
นิปริยาย
อนุกรรมการ
4. นายโกญจนาท
ศรีกาฬสินธุ์
อนุกรรมการ
5. ดร.ณัฐพงศ์
พันธ์น้อย
อนุกรรมการ
6. นายนาชัย
แสนสุภา
อนุกรรมการ
7. ดร.ดารณี
จารีมิตร
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะทางานบริหารจัดการข้อสอบรหัสวิชา 11 ทักษะในการวางผังและออกแบบ
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
1. นายชนะ
สัมพลัง
ประธานคณะทางาน
2. นายต่อพงศ์
ประดิษฐ์พงศ์
คณะทางาน
3. นายชนินทร์
ลิมาภรณ์วณิชย์
คณะทางาน
4. นายนาฬิก
ลีละชาต
คณะทางาน
5. นายณัฐชัย
เชิดโฉม
คณะทางาน
คณะทางานบริหารงานจัดการข้อสอบรหัสวิชา 13 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
1. นายสุพินท์
เรียนศรีวิไล
ประธานคณะทางาน
2. พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
คณะทางาน
3. นายคมกฤช
ชูเกียรติมั่น
คณะทางาน
4. นางสาวสุรัสดา
นิปริยาย
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานจัดทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กาธร
กุลชล
ที่ปรึกษา
รองสตราจารย์ ดร.นพนันท์
ตาปนานนท์
ที่ปรึกษา
1. ดร.ณัฐพงศ์
พันธ์น้อย
ประธานคณะทางาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี
ภักดิ์สุขเจริญ
คณะทางาน
3. ดร.วิญญู
อาจรักษ์
คณะทางาน
4. อาจารย์ภัณฑิรา
จูละยานนท์
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานจัดทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
นายชญา
ปัญญาสุข
ที่ปรึกษา
รองสตราจารย์ ดร.อริยา
อรุณินท์
ที่ปรึกษา
1. นายนาชัย
แสนสุภา
ประธานคณะทางาน
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2. นายประภัสสร
ตริณะรัต
คณะทางาน
3. นายประจิตพงศ์
พงษ์ศิวาภัย
คณะทางาน
4. นายมังกร
ชัยเจริญไมตรี
คณะทางาน
5. นางสาวอรอาไพ
สามขุนทด
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานจัดทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
สาขาสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
นายโกญจนาท
ศรีกาฬสินธุ์
ที่ปรึกษา
1. นางกรินทร์
เกียรติเฟื่องฟู่
ประธานคณะทางาน
2. นายสุเธียร
โล้กูลประกิจ
คณะทางาน
3. นายกศิตินทร
ชุมวรานนท์
คณะทางาน
4. นางสาวชนัญญา
อภิวัฒน์พงค์
คณะทางาน
5. นายปริญญา
เปรมพูลสวัสดิ์
คณะทางานและเลขานุการ
13) คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา
บุญค้า
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ยุพยง
เหมะศิลปิน
ที่ปรึกษา
1. อาจารย์ วิรัตน์
รัตตากร
ประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์
วัฒนสินธุ์
อนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์
อนามบุตร
อนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี
ภักดิ์สุขเจริญ
อนุกรรมการ
5. อาจารย์ ชัยบูรณ์
ศิริธนะวัฒน์
อนุกรรมการ
6. อาจารย์ กรินทร์
เกียรติเฟื่องฟู่
อนุกรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรหม
แม้นนนทรัตน์
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะทางานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 1
รองศาสตราจารย์ ยุพยง
เหมะศิลปิน
ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรหม
แม้นนนทรัตน์
ประธานคณะทางาน
2. อาจารย์ พรพุฒิ
ศุภเอม
คณะทางาน
3. อาจารย์ วศิน
ธรรมานุบาล
คณะทางาน
4. อาจารย์ ดร.สายทิวา
รามสูต
คณะทางาน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริชา
วงศ์พยัต
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 2
รองศาสตราจารย์ กุลธร
เลื่อนฉวี
ที่ปรึกษา
1. อาจารย์ ชัยบูรณ์
ศิริธนะวัฒน์
ประธานคณะทางาน
2. อาจารย์ ภาวิณ
สุทธินนท์
คณะทางาน
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3. อาจารย์ ไมเคิล ปริพล
ตั้งตรงจิตร
คณะทางาน
4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นวลลักษณ์
วัสสันตชาติ
คณะทางาน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี
มงคลสวัสดิ์
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
นายเจตกาจร
พรหมโยธี
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.นพนันท์
ตาปนานนท์
ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี
ภักดิ์สุขเจริญ
ประธานคณะทางาน
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช
ธนะเพทย์
คณะทางาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ
ศักดิ์ธนากูล
คณะทางาน
4. นางพวงเพ็ญ
วิบูลย์สวัสดิ์
คณะทางาน
5. นางสาวชัญญาภรณ์
ลาดเสนา
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์
อนามบุตร
ที่ปรึกษา
1. อาจารย์ ดร.ดนัย
ทายตะคุ
ประธานคณะทางาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศนิ
ลิ้มทองสกุล
คณะทางาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาณิทัต
รัตนวิจิตร
คณะทางาน
4. อาจารย์ ดร.สินีนาถ
ศุกลรัตนเมธี
คณะทางาน
5. อาจารย์ ภาวิณี
อินชมภู
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ชุดที่ 1
อาจารย์วิรัตน์
รัตตากร
ที่ปรึกษา
1. อาจารย์ กรินทร์
เกียรติเฟื่องฟู
ประธานคณะทางาน
2. นายจักรา
เกษมศรี ณ อยุธยา
คณะทางาน
3. อาจารย์ วัชรัตน์
สมัครคามัย
คณะทางาน
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิณี
กาญจนาภรณ์
คณะทางาน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสก
สวัสดี
คณะทางาน
คณะทางานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ชุดที่ 2
อาจารย์ วิรัตน์
รัตตากร
ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร
มูรพันธุ์
ประธานคณะทางาน
2. นายภาณุเขต
จันทร์ฉาย
คณะทางาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร
รมยานนท์
คณะทางาน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาณพ
ศิริภิญโญกิจ
คณะทางาน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์
อริยะประเสริฐ
คณะทางาน
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คณะทางานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
1. รองศาสตราจารย์ กุลธร
เลื่อนฉวี
ประธานผู้แทนสภาสถาปนิก
2. อาจารย์ไมเคิล ปริพล
ตั้งตรงจิตร
ผู้แทนสภาสถาปนิก
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรหม
แม้นนนทรัตน์
ผู้แทนสภาสถาปนิก
4. อาจารย์ ภาวิณ
สุทธินนท์
ผู้แทนสภาสถาปนิก
5. อาจารย์วศิน
ธรรมานุบาล
ผู้แทนสภาสถาปนิก
คณะทางานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
1. นายสุชาติ
ชุติปภากร
ประธานคณะทางาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรหม
แม้นนนทรัตน์
คณะทางาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริชา
วงศ์พยัต
คณะทางาน
4. อาจารย์ภาวิณ
สุทธินนท์
คณะทางาน
คณะทางานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา
ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) และ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2553)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. นายชาติชาย
อัศวสุขี
ประธานคณะทางาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรหม
แม้นนนทรัตน์
คณะทางาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลักษณ์
วัสสันตชาติ
คณะทางาน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิวา
รามสูต
คณะทางาน
5. อาจารย์ วศิน
ธรรมานุบาล
คณะทางาน
คณะทางานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. นายเจตกาจร
พรหมโยธี
ประธานคณะทางาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ
ศักดิ์ธนากูล
คณะทางาน
3. นางพวงเพ็ญ
วิบูลย์สวัสดิ์
คณะทางาน
4. รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์
อนามบุตร
คณะทางาน
5. นางสาวชัญญาภรณ์
ลาดเสนา
คณะทางาน
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คณะทางานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1. นายชาติชาย
อัศวสุขี
ประธานคณะทางาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรหม
แม้นนนทรัตน์
คณะทางาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิวา
รามสูต
คณะทางาน
4. อาจารย์ ภาวิณ
สุทธินนท์
คณะทางาน
5. อาจารย์ พรพุฒิ
ศุภเอม
คณะทางาน
คณะทางานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
มหาวิทยาลัยพะเยา
1. อาจารย์ กรินทร์
เกียรติเฟื่องฟู
ประธานคณะทางาน
2. นายพงษ์เทพ
สกุลคู
คณะทางาน
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิณี
กาญจนาภรณ์
คณะทางาน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์
อริยะประเสริฐ
คณะทางาน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสก
สวัสดี
คณะทางาน
คณะทางานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ดร.ชเล
คุณาวงศ์
ประธานคณะทางาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลักษณ์
วัสสันตชาติ
คณะทางาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิวา
รามสูต
คณะทางาน
4. อาจารย์ ภาวิณ
สุทธินนท์
คณะทางาน
5. อาจารย์ พรพุฒิ
ศุภเอม
คณะทางาน
คณะทางานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ดร.ชเล
คุณาวงศ์
ประธานคณะทางาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลักษณ์
วัสสันตชาติ
คณะทางาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิวา
รามสูต
คณะทางาน
4. อาจารย์ ภาวิณ
สุทธินนท์
คณะทางาน
5. อาจารย์ พรพุฒิ
ศุภเอม
คณะทางาน
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คณะทางานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. นายสุชาติ
ชุติปภากร
ประธานคณะทางาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรหม
แม้นนนทรัตน์
คณะทางาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริชา
วงศ์พยัต
คณะทางาน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี
มงคลสวัสดิ์
คณะทางาน
5. อาจารย์ พรพุฒิ
ศุภเอม
คณะทางาน
คณะทางานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
สถาบันอาศรมศิลป์
1. ดร.วีระพันธุ์
ชินวัตร
ประธานคณะทางาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรหม
แม้นนนทรัตน์
คณะทางาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริชา
วงศ์พยัต
คณะทางาน
4. อาจารย์ ภาวิณ
สุทธินนท์
คณะทางาน
5. อาจารย์ไมเคิล ปริพล
ตั้งตรงจิตร
คณะทางาน
คณะทางานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์
อนามบุตร
ประธานคณะทางาน
2. นายธวัชชัย
กอบกัยกิจ
คณะทางาน
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศนิ
ลิ้มทองสกุล
คณะทางาน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาถ
ศุกลรัตนเมธี
คณะทางาน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาณิทัต
รัตนวิจิตร
คณะทางาน
คณะทางานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. อาจารย์ กรินทร์
เกียรติเฟื่องฟู
ประธานคณะทางาน
2. นายชาญณรงค์
แก่นทอง
คณะทางาน
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิณี
กาญจนาภรณ์
คณะทางาน
4. นายจักรา
เกษมศรี ณ อยุธยา
คณะทางาน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาณพ
ศิริภิญโญกิจ
คณะทางาน
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คณะทางานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร
มูรพันธุ์
ประธานคณะทางาน
2. อาจารย์วิรัตน์
รัตตากร
คณะทางาน
3. นายพุทธพร
ไพบูลย์
คณะทางาน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร
รมยานนท์
คณะทางาน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์
อริยะประเสริฐ
คณะทางาน
คณะทางานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร
มูรพันธุ์
ประธานคณะทางาน
2. อาจารย์ วิรัตน์
รัตตากร
คณะทางาน
3. นายพุทธพร
ไพบูลย์
คณะทางาน
4. รองศาสตราจารย์ มาณพ
ศิริภิญโญกิจ
คณะทางาน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร
รมยานนท์
คณะทางาน
คณะทางานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1. ดร.ชเล
คุณาวงศ์
ประธานคณะทางาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรหม
แม้นนนทรัตน์
คณะทางาน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิวา
รามสูต
คณะทางาน
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริชา
วงศ์พยัต
คณะทางาน
5. อาจารย์ ไมเคิล ปริพล
ตั้งตรงจิตร
คณะทางาน
คณะทางานตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร
รมยานนท์
ประธานคณะทางาน
2. อาจารย์ วิรัตน์
รัตตากร
คณะทางาน
3. นายจักรา
เกษมศรี ณ อยุธยา
คณะทางาน
4. รองศาสตราจารย์ มาณพ
ศิริภิญโญกิจ
คณะทางาน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสก
สวัสดี
คณะทางาน
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14) คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
รองศาสตราจารย์ ศิริชัย
หงษ์วิทยากร
ที่ปรึกษา
1. นายธนภัทร
เลาหจรัสแสง
ประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ จันทนี
เพชรานนท์
อนุกรรมการ
3. นายทวีเกียรติ
ศรีสกุลเมฆี
อนุกรรมการ
4. นายประกิต
พนานุรัตน์
อนุกรรมการ
5. ดร.วิทยา
ดวงธิมา
อนุกรรมการ
6. นางสุนารี
ลาวัลยะวัฒน์
อนุกรรมการ
7. นายรังสิต
เจียมปัญญา
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะทางานกองบรรณาธิการวารสารงานออกแบบและงานสร้างสรรค์
รองศาสตราจารย์ ศิริชัย
หงษ์วิทยากร
ที่ปรึกษา
นายทวีเกียรติ
ศรีสกุลเมฆี
ที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย์ จันทนี
เพชรานนท์
ประธาน
2. ดร.วิทยา
ดวงธิมา
คณะทางาน
3. นางสุนารี
ลาวัลยะวัฒน์
คณะทางาน
4. นายเผดิมเกียรติ์
สุขกันต์
คณะทางาน
5. นายจูน
เซคิโน
คณะทางาน
6. นายจีรเวช
หงสกุล
คณะทางาน
คณะทางานสิ่งพิมพ์วารสารงานออกแบบ และงานสร้างสรรค์
นางสุนารี
ลาวัลยะวัฒน์
ที่ปรึกษา
นายรังสิต
เจียมปัญญา
ที่ปรึกษา
1. ดร.วิทยา
ดวงธิมา
ประธาน
2. นายธนัฐวัสส์
วงศ์ทิมารัตน์
คณะทางาน
3. ดร.ปฏิพล
ยอดสุรางค์
คณะทางาน
4. นายกฤญณะพล
วัฒนวันยู
คณะทางาน
5. นางสาวสุพิชฌาย์
เกาศัลย์
คณะทางาน
15) คณะอนุกรรมการจัดการหลักสูตร EXACT
พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.

นางปัจฉิมา

ธนสันติ

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี
นายชาญณรงค์
นายประภากร
นางเปรมฤดี

ภักดิ์สุขเจริญ
แก่นทอง
วทานยกุล
สุวรรณทัต

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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5. นายสุวัฒน์
6. นายสรรเสริญ
คณะทางานจัดตั้งสถาบันสภาสถาปนิก

วสะภิญโญกุล
มิลินทสูต

นายชาญณรงค์
แก่นทอง
นายประภากร
วทานยกุล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี
ภักดิ์สุขเจริญ
2. นางปัจฉิมา
ธนสันติ
3. นายประกิต
พนานุรัตน์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล
เสรีกุล
5. นายณัฐพงษ์
จารุวรรณพงศ์
คณะทางานสรรหาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร EXACT รุ่นที่ 3
นายประภากร

อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ

วทานยกุล

ที่ปรึกษา

นายปัจฉิมา
1. นางเปรมฤดี

ธนสันติ
สุวรรณทัต

ที่ปรึกษา
ประธานคณะทางาน

2. นายวินัย

ทวีสกุลชัย

คณะทางาน

3. นางสาวแสงจิต

เลาหทัย

คณะทางาน

4. นางรัตนาวลี

โลหารชุน

คณะทางาน

5 นางสาวนิชนันท์

บุญโข

คณะทางาน

16) คณะอนุกรรมการหารายได้และสิทธิประโยชน์
นายชาญณรงค์
แก่นทอง
นายประภากร
วทานยกุล
1. พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
2. นางเมธินี
สุวรรณะบุณย์
3. นาวาตรีธเนศวร์
วงศ์ธัญญกรณ์
4. นายกฤษณะ
ธนะธนิต
5. นายชยาวุธ
จิระธันห์
6. นายประกิต
พนานุรัตน์
คณะทางาน ACT TALK
นายชัยวัฒน์
ลิมวัฒนานนท์
นายถวัลย์
วงษ์สวรรค์
1. นาวาตรีธเนศวร์
วงศ์ธัญญกรณ์
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์
เสงี่ยมวงศ์

ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
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3. นายสราวุธ
อุตะมะ
คณะทางาน
4. นางสาวหฤษฎี
ลีละยุวพันธ์
คณะทางาน
5. นายศุภกร
สุนทรารักษ์
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานจัดการแข่งขันกอล์ฟสภาสถาปนิก
นายสมศักดิ์
พันธุ์สิน
ที่ปรึกษา
นายสมิตร
โอบายะวาทย์
ที่ปรึกษา
1. นายชยาวุธ
จิระธันห์
ประธานคณะทางาน
2. นายวานิช
สัมพัสนีธารง
คณะทางาน
3. นายสมศักดิ์
วงศ์ศิริทรัพย์
คณะทางาน
4. นายบุญชัย
สกุลธรรมรักษ์
คณะทางาน
5. นายศานิต
กี่บุตร
คณะทางาน
17) คณะอนุกรรมการจัดงานสภาสถาปนิก (ACT Forum)
นายประภากร
วทานยกุล
ที่ปรึกษา
นาวาตรีธเนศวร์
วงศ์ธัญญกรณ์
ที่ปรึกษา
1. นายประกิต
พนานุรัตน์
ประธานคณะทางาน
2. นายพิพัฒน์
รุจิราโสภณ
คณะทางาน
3. นายอนันต์
พ่วงสมจิตต์
คณะทางาน
4. นายสมมาตร
ละใบยูโซ๊ะ
คณะทางาน
5. นายธวัชชัย
กอบกัยกิจ
คณะทางาน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญ์
เจียรมณีโชติชัย
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานบริหารจัดการการจัดแสดงนิทรรศการในงาน ACT FORUM’ 20
นาวาตรีธเนศวร์
วงศ์ธัญญกรณ์
ที่ปรึกษา
นายสุวัฒน์
วสะภิญโญกุล
ที่ปรึกษา
นายกฤษณะ
ธนะธนิต
ที่ปรึกษา
1. นายประกิต
พนานุรัตน์
ประธานคณะทางาน
2. นายพิพัฒน์
รุจิราโสภณ
คณะทางาน
3. นายอนันต์
พ่วงสมจิตต์
คณะทางานและเลขานุการ
4. นายคุณเอก
ตัณฑเกษม
คณะทางาน
5. นายวรศักดิ์
เหลืองสุวรรณ
คณะทางาน
6. นายมนัสพงษ์
สงวนวุฒิโรจนา
คณะทางาน
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คณะทางานจัดงานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม ACT FORUM’ 20
นายประภากร
วทานยกุล
ที่ปรึกษา
พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี
ภักดิ์สุขเจริญ
ที่ปรึกษา
1. นายประกิต
พนานุรัตน์
ประธานคณะทางาน
2. นายกฤษฎา
พนิตโกศล
คณะทางาน
3. นายสมมาตร
ละใบยูโซ๊ะ
คณะทางาน
4. นายธวัชชัย
กอบกัยกิจ
คณะทางาน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชพร
ชูช่วย
คณะทางาน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญ์
เจียรมณีโชติชัย
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานประชาสัมพันธ์ ACT FORUM’ 20
นางสาวกมลทิพย์
กิมอารีย์
ที่ปรึกษา
นายอนันต์ชัย
จิรวิวัฒน์ธานนท์
ที่ปรึกษา
1. นายมนัสพงษ์
สงวนวุฒิโรจนา
คณะทางาน
2. นายพงษ์ศักดิ์
เหล่ามานะเจริญ
คณะทางาน
3. นายแทนศร
พรปัญญาภัทร
คณะทางาน
4. นางสาวสุพัตรา
เพชรี
คณะทางาน
คณะทางานจัดหาผู้สนับสนุน Thank you Party งาน ACT FORUM 2020
นาวาตรีธเนศวร์
วงศ์ธัญญกรณ์
ที่ปรึกษา
1. นายนิเวศน์
วะสีนนท์
ประธานคณะทางาน
2. นายกฤต
อภิบาลปฐมรัฐ
คณะทางาน
3. นายอนันต์ชัย
จิรวิวัฒน์ธานนท์
คณะทางาน
4. นางสาวหฤษฎี
ลีละยุวพันธ์
คณะทางาน
18) คณะอนุกรรมการจัดงานครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก
พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
ที่ปรึกษา
1. นายประภากร
วทานยกุล
ประธานอนุกรรมการ
2. นายสุวัฒน์
วสะภิญโญกุล
รองประธานอนุกรรมการ
3. นางกรกช
คุณาลังการ
อนุกรรมการ
4. นายชยาวุธ
จิระธันห์
อนุกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี
ภักดิ์สุขเจริญ
อนุกรรมการ
6. นายธวัชชัย
กอบกัยกิจ
อนุกรรมการ
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คณะทางานจัดงานเลี้ยงครบรอบ 20 ปีสภาสถาปนิก
1. นางกรกช
คุณาลังการ
2. นางสาววชิรา
ธรรมาธิคม
3. นายวรการ
ทิพย์ประภา
4. นางสาวนุดี
กีรติยะอังกูร
5. นายอนันต์ชัย
จิรวัฒน์ธานนท์
คณะทางานจัดทาหนังสือครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไขศรี
ภักดิ์สุขเจริญ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี
สุขเกษม
3. รองศาสตราจารย์.ดร.ณัฏฐิณี
กาญจนาภรณ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช
ธนะเพทย์
5. นายยศพล
บุญสม
19) คณะอนุกรรมการสถาปนิกอาสาและประชาสังคม
นายวีระ
ถนอมศักดิ์
นายอนุชิต
คงสุพานิช
1. นายชาญณรงค์
แก่นทอง
2. นางราศี
ทองเงิน
3. นายพรเทพ
หงส์ลดารมภ์
4. นายสรจิตร
คูสกุล
5. นายธนภัทร
เลาหจรัสแสง
6. นายคมพศิษฏ์
ประไพศิลป์
คณะทางานจัดอบรมเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดร.สุรชัย
พรหมพันธุ์
1. นายชาญณรงค์
แก่นทอง
2. นางราศี
ทองเงิน
3. ดร.วิรัช
ศิลป์เสวีกุล
4. รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์
กังขาว
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสัณฑ์
บูรณากาญจน์
20) คณะกรรมการสรรหาสถาปนิกเสนอเป็นศิลปินแห่งชาติ
1. นายชาญณรงค์
2. รองศาสตราจารย์กุลธร
3. นายกสภาสถาปนิก

แก่นทอง
เลื่อนฉวี

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
ทีป่ รึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ
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ภำคผนวก ข.
รำยชื่อผู้แทนสภำสถำปนิกในกำรเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำน ในหน่วยงำนต่ำงๆ
สภาสถาปนิกได้ดาเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา 7 (6) และ (7) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
ลำดับที่

กระทรวง/องค์กร

หน่วยงำน

1

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

ตำแหน่ง/กำรเข้ำร่วมประชุม

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ

ผูแ้ ทนสภำสถำปนิก

นายกสภาสถาปนิก

2

คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน คณะที่ 2 นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส

3

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

นายกสภาสถาปนิก
น.ส.นิธินันท์ บัวขาว

4

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

นายกสภาสถาปนิก
น.ส.นิธินันท์ บัวขาว

5

คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

นายกสภาสถาปนิก

6

คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง

นายกสภาสถาปนิก
น.ส.นิธินันท์ บัวขาว

7
8

กรมธนารักษ์

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

นายกสภาสถาปนิก
นายกสภาสถาปนิก
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ภำคผนวก ข.
รำยชื่อผู้แทนสภำสถำปนิกในกำรเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำน ในหน่วยงำนต่ำงๆ
สภาสถาปนิกได้ดาเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา 7 (6) และ (7) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
ลำดับที่

กระทรวง/องค์กร

หน่วยงำน

9
10

กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

11
12

13

กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

14
15

กระทรวงพลังงาน

สภาวิศวกร
สานักงานบริหารกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

16

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

ตำแหน่ง/กำรเข้ำร่วมประชุม

ผูแ้ ทนสภำสถำปนิก

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
คณะกรรมการและผังเมือง

รศ.ดร. พนิต ภู่จินดา
ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ

นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส
นายกสภาสถาปนิก

คณะทางานเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน
การจัดทาประมาณราคาค่าก่อสร้างภาครัฐ

นายสมชาย วัฒนะวีระชัย

คณะอนุกรรมการก่อสร้างที่ทาการสภาวิศวกร
คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

นายชาญณรงค์ แก่นทอง
นายชาญณรงค์ แก่นทอง

คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

นายกสภาสถาปนิก
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ภำคผนวก ข.
รำยชื่อผู้แทนสภำสถำปนิกในกำรเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำน ในหน่วยงำนต่ำงๆ
สภาสถาปนิกได้ดาเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา 7 (6) และ (7) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
ลำดับที่

กระทรวง/องค์กร

หน่วยงำน

17

กระทรวงสาธารณะสุข

กระทรวงสาธารณสุข

18
19

สานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ
องค์กรอิสระ

สมาพันธ์สภาวิชาชีพ

ตำแหน่ง/กำรเข้ำร่วมประชุม

ผูแ้ ทนสภำสถำปนิก

คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายตามแผนส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573

นายสุรัตน์ พุ่มผล

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประจาปี 2562

นางราศี ทองเงิน

สมาพันธ์สภาวิชาชีพ

นายกสภาสถาปนิก
นายสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล
นายวิรัตน์ รัตตากร
นางสาวอชิรญา โชคอภิจินดา
นางสาวลูกปัด ปั้นมา
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ภำคผนวก ค.
รำยชื่อผู้แทนสภำสถำปนิกในกำรเข้ำร่วมกำรสัมมนำและกิจกรรมต่ำงๆ
สภาสถาปนิกได้ดาเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา 7 (5) และ (6) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมในการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ
ลำดับที่

กระทรวง/องค์กร

หน่วยงำน

1

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยว

2

กระทรวงพาณิชย์

3

กระทรวงการ
ศึกษาธิการ

4

5
6

กระทรวงมหาดไทย

ตำแหน่ง/กำรเข้ำร่วมประชุม

ประชุมสัมมนาระดมความคิดของโครงการศึกษาออกแบบสิ่งอานวย
ความสะดวก ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทั้งมวล (Tourism for
All)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้การจัดทารายงานร่วมการทบทวน
นโยบายการค้า (Joint Trade Policy Review : Joint TPR) ระหว่าง
ไทยและสหราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองบังคับการฝึกอบรม
ตารวจกลาง

สภาวิศวกร

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ เพื่อพิจารณายุทธศาสตร์
การปรับปรุงแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและ
อาคารถล่ม
ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสภาสถาปนิกเพื่อเข้าทาการตรวจสอบ
การก่อสร้างของอาคารสโมสร (หอประชุม) ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจ
กลาง ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผูแ้ ทนสภำสถำปนิก

นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส

นายนิติศักดิ์ ชอบดารงธรรม
นางสาวสุวิมล โชควิถีจิตต์
นายชาญณรงค์ แก่นทอง

นายธานี คล่องณรงค์

ประชุมกับคณะผู้ออกแบบเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานภูมิ
สถาปัตยกรรม และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบตกแต่งภายใน

รศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร

เสวนา เรื่อง “รวมพลังปัญญา แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ”

นางราศี ทองเงิน
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ภำคผนวก ค.
รำยชื่อผู้แทนสภำสถำปนิกในกำรเข้ำร่วมกำรสัมมนำและกิจกรรมต่ำงๆ
สภาสถาปนิกได้ดาเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา 7 (5) และ (6) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมในการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ
ลำดับที่

กระทรวง/องค์กร

หน่วยงำน

7

ผูแ้ ทนสภำสถำปนิก

ประชุมระดมสมองเรื่อง “การขับเคลื่อนผู้ประกอบวิชาชีพและแรงงาน นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส
ข้ามชาติ”
น.ส.สุวิมล โชควิถีจิตต์

8

กระทรวงมหาดไทย

9
10

กระทรวงพลังงาน

11 กระทรวงยุติธรรม

12

ตำแหน่ง/กำรเข้ำร่วมประชุม

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ“การจัดทาและ
ปรับปรุงแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากเเผ่นดินไหวและอาคาร
ถล่ม”

นายชาญณรงค์ แก่นทอง

กรมควบคุมมลพิษ
ร่วมงาน "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้าเสีย"
ผศ.ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ ปฐมนิเทศ และรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทาแผนหลักการจัดทาผัง นางราศี ทองเงิน
น้า
สถาบันอนุญาโตตุลาการ

พิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือกันเพื่อพัฒนากระบวนการ
ระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา (THAC-กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา)

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้แจงรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่..) พ.ศ. ....ใน
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5)

นายกสภาสถาปนิก

นายกสภาสถาปนิก
ดร.อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์
นายปวีณ์พิมุกข์ ภิรมไกรภักดิ์
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ภำคผนวก ค.
รำยชื่อผู้แทนสภำสถำปนิกในกำรเข้ำร่วมกำรสัมมนำและกิจกรรมต่ำงๆ
สภาสถาปนิกได้ดาเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา 7 (5) และ (6) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมในการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ
ลำดับที่

กระทรวง/องค์กร

13

หน่วยงำน

ตำแหน่ง/กำรเข้ำร่วมประชุม

ศาลากลางจังหวัดกาแพงเพชร ประชุมการพัฒนาพื้นที่เรือนจาเก่า (ทัณฑสถานวัยหนุ่ม)
จังหวัดกาแพงเพชร

14

รัฐสภา

สภาผู้แทนราษฎร

15

รัฐสภา

วุฒิสภา

ผูแ้ ทนสภำสถำปนิก

นายชาญณรงค์ แก่นทอง

ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

นายสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล
นายปวีณ์พิมุกข์ ภิรมย์ไกรภักดิ์

ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม และ
เสนอแนะ
ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร

16

ประชุมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและ นายกสภาสถาปนิก
วัฒนธรรม วุฒิสภา

17

ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป นายกสภาสถาปนิก
ประเทศ ด้านการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
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ภำคผนวก ค.
รำยชื่อผู้แทนสภำสถำปนิกในกำรเข้ำร่วมกำรสัมมนำและกิจกรรมต่ำงๆ
สภาสถาปนิกได้ดาเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา 7 (5) และ (6) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมในการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ
ลำดับที่

กระทรวง/องค์กร

18

องค์กรอิสระ

หน่วยงำน

ตำแหน่ง/กำรเข้ำร่วมประชุม

จังหวัดสุโขทัยร่วมกับศูนย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
มานุษยวิทยา
เมืองมรดกโลก จังหวัดสุโขทัย
สิรินธร (องค์การมหาชน) และ
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ผูแ้ ทนสภำสถำปนิก

นายชาญณรงค์ แก่นทอง

19

มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา

ประชุมทิศทางการดาเนินกิจกรรมมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา

นายคมพศิษฏ์ ประไพศิลป์
นายกสภาสถาปนิก

20

มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา

ประชุมใหญ่สามัญ มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา

นายคมพศิษฏ์ ประไพศิลป์

สานักงานส่งเสริมเศรษกิจ
สร้างสรรค์

เสวนา "เส้นทางต่อไปของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองสร้างสรรค์
ด้านการออกแบบขององค์การยูเนสโก"

ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์

21
22

องค์กรอิสระ

สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
(องค์การมหาชน) (สพร.) ไทย

นายสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล

