
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที� 2   

การศึกษาและขั �นตอนเพื�อให้ได้มาซึ�งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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2.1 การศึกษา  

(Education) 

บทนํา ในการใหก้ารศกึษาดา้นสถาปัตยกรรมทุกสาขา ตอ้งแน่ใจว่าผูท้ี�จบการศกึษามคีวามรูค้วาม
เขา้ใจและความสามารถในการปฏบิตังิานสถาปัตยกรรม ที�มคีวามเหมาะสมทั �งในเรื�องของ
วถิแีละคุณภาพชวีติ สุขลกัษณะ ความปลอดภยั และความสมดุลของระบบนิเวศน์โดยรวม 
ผู้ปฏิบตัิงานสถาปัตยกรรมต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ถึงวฒันธรรม ภูมิปัญญา ประวตัิความ
เป็นมา สภาพสงัคม เศรษฐกจิ และสภาพแวดลอ้มที�เกี�ยวขอ้งกบังานสถาปัตยกรรมนั �นๆ 
หรือแม้แต่ผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ�นต่อสภาพแวดล้อมอันเนื�องมาจากการที�โครงการ
สถาปัตยกรรมนั �นๆไปตั �งอยู่ นอกจากนี�ยงัจะต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อผลงานที�สรา้งสรรค์
ขึ�น ใหผ้ลงานมคีวามสอดรบัทางดา้นวฒันธรรมและค่านิยมของสงัคมนั �นๆ 

2.1.1 หลกัการ โดยทั �วไป การศกึษาวชิาสถาปัตยกรรมทุกสาขานั �นจดัใหม้ขี ึ�นในระดบัมหาวทิยาลยั ซึ�งมกั
มรีะยะเวลาของการศกึษาภาคปกต ิ(full time) ประมาณ 4-6 ปี ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัเนื�อหาของ
หมวดวิชาที�เรียน และช่วงระยะเวลาของการหาประสบการณ์จากการทํางานจริงของ
นกัศกึษา 

2.1.2 แนวปฏิบติั ในทางปฏบิตั ิพระราชบญัญตัสิถาปนิก พ.ศ. 2543 กาํหนดใหส้ภาสถาปนิกมอีาํนาจหน้าที�
ในการรบัรองปรญิญา อนุปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอืวุฒบิตัร ในการประกอบวชิาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุมทุกสาขา 
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2.2 การรบัรองปริญญาและอนุปริญญา  

(Accreditation/ Validation/ Recognition) 

บทนํา การรบัรองปรญิญา อนุปรญิญา และประกาศนียบตัร เป็นขั �นตอนที�แสดงใหเ้หน็ว่าหลกัสตูร
การศกึษานั �นๆ สอดคลอ้งและไดม้าตรฐานที�สภาสถาปนิกกําหนดไวใ้นมาตรฐานวชิาการ
ของสภาสถาปนิก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื�อให้มั �นใจได้ว่ าการให้ศึกษาด้าน
สถาปัตยกรรมนั �น ตั �งอยู่บนรากฐานที�มั �นคงและเหมาะสม ทั �งนี�เพื�อใหผู้ท้ี�ขอรบัใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีมพีื�นฐานการศกึษาและประสบการณ์ที�ไดม้าตรฐานเท่าเทยีมกนั 

2.2.1 หลกัการ เกณฑแ์ละวธิกีารของการรบัรองปรญิญ อนุปรญิญา และประกาศนียบตัรนั �นกาํหนดขึ�นโดย
สภาสถาปนิกในรูปของการออกขอ้บงัคบั ทั �งนี�นอกจากเป็นการสร้างมาตรฐานสําหรบัผู้
ขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีแล้ว ยงัเป็นการผลกัดนัให้มกีารพฒันาองค์ความรู้ทาง
วชิาการ และความรูค้วามชาํนาญในวชิาชพีใหรุ้ดหน้าไปไดม้าตรฐานในระดบัสากล ในการ
นี� สภาสถาปนิกจะต้องมกีระบวนการตรวจสอบ เพื�อรกัษามาตรฐานนี�ใหท้นัสมยัสามารถ
แขง่ขนัไดก้บันานาประเทศอย่างต่อเนื�อง 

2.2.2 แนวปฏิบติั การรบัรองปรญิญา อนุปรญิญา และประกาศนียบตัรของผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพี ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกว่าด้วยการรบัรองปรญิญา อนุปรญิญา และ
ประกาศนียบตัร ในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2545 
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2.3 ประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริงและการฝึกหดังาน  
(Practical Experience through Internship) 

บทนํา ผู้สําเรจ็การศกึษาทางสถาปัตยกรรม จะต้องมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานจรงิ และ/หรอื 
การฝึกหดังาน ในสายงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมนั �นๆ ตามระยะ 
เวลาที�กําหนดไว้ในขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก จงึจะมสีทิธขิอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุมได้ตามกฎหมาย ทั �งนี�ผู้ที�มคีวามประสงค์จะขอใบอนุญาตจะต้องนํา
ประสบการณ์จากการปฏบิตังิานจรงิ และ/หรอื การฝึกหดังานในขอบเขตที�เกี�ยวเนื�องกบัการ
ประกอบวชิาชพีทางสถาปัตยกรรมนั �นๆมาประกอบการขอใบอนุญาตฯ ตามที�กําหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 

2.3.1 แนวปฏิบติั แนวปฏบิตัวิ่าดว้ยการปฏบิตังิานจรงิ / การฝึกหดังาน 

1. ระยะเวลาของการปฏิบติังานจริง และ/หรอื การฝึกหดังาน 

ใหผู้ข้อใบอนุญาตฯนําหลกัฐานแสดงระยะเวลาการปฏบิตังิานจรงิ และ/หรอืการฝึกหดังาน 
มาแสดงในการขอใบอนุญาตเพื�อประกอบวิชาชีพ ประสบการณ์ดงักล่าวควรจะได้มา
ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวขา้งตน้ ทั �งนี�ครึ�งหนึ�งของระยะเวลาของการปฏบิตังิานจรงิ และ/
หรอืการฝึกหดังาน จะต้องเป็นการปฏบิตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรมในสาขาที�ตรงกบัพื�นฐาน
การศกึษา และไม่ว่ากรณีใดๆกต็ามระยะเวลาในการปฏบิตังิานจรงิไม่ควรเกี�ยวขอ้ง หรอื
สง่ผลใหเ้กดิการลดทอนระยะ เวลาในการศกึษาเล่าเรยีน ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสภา
สถาปนิก 

2. วตัถปุระสงคข์องการกาํหนดระยะเวลาในการปฏิบติังานจริงและ/หรอืการฝึกหดังาน 

- เพื�อให้สถาปนิกฝึกหดัได้มโีอกาสเรยีนรูป้ระสบการณ์และความรู้พื�นฐานต่างๆ เพื�อ
สรา้งทกัษะที�หลากหลายในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม 

- เพื�อให้มั �นใจได้ว่าการปฏบิตัิวชิาชพี กจิกรรม และประสบการณ์ต่างๆ ของสถาปนิก
ฝึกหดั จะไดร้บัการบนัทกึดว้ยวธิกีารที�ไดม้าตรฐาน 

3. ประเภทของประสบการณ์ 

สถาปนิกฝึกหดั ควรได้รบัการฝึกปฏบิตัิงานภายใต้คําแนะนําของสถาปนิกผู้กํากบัดูแล 
โดยครึ�งหนึ�งของงานที�สถาปนิกฝึกหดัรบัผดิชอบควรเป็นงานในสายวชิาชพี ซึ�งควรจะเป็น
งานใดๆใน � ประเภท ต่อไปนี� 

3.1 การจดัการโครงการและการจดัการองคก์ร 
- การพบปะลกูคา้ 
- การสนทนากบัลกูคา้เพื�อขอขอ้มลูในการทาํแบบร่างขั �นตน้ 
- การกาํหนดความตอ้งการของลกูคา้ 
- การบรหิารโครงการ (ก่อนการเซน็สญัญา) 
- การกาํหนดเงื�อนไขต่างๆในสญัญา 
- การร่างแนวทางการทาํงานร่วมกนั 
- การประสานงานกบัที�ปรกึษา 
- การจดัการดา้นการเงนิของบรษิทัและโครงการ 
- การจดัการประเดน็สว่นบุคคล 
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3.2 การออกแบบและเอกสารประกอบการออกแบบ 
- การสาํรวจและประเมนิพื�นที�โครงการหรอืสถานที�ก่อสรา้ง 
- การพบปะและตดิต่อกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
- การตคีวามกฎหมายและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง 
- การเตรยีมการนําเสนอแบบและหรอืผงัร่าง และแบบหรอืผงัที�พฒันาแลว้ 
- การตรวจสอบงานออกแบบที�นําเสนอให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ ขอ้บญัญตัิ

ทอ้งถิ�น และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ 
- การเตรยีมงบประมาณ การประมาณราคา การวางแผนทางการเงนิ และการศกึษา

ความเป็นไปไดข้องโครงการ 

3.3 เอกสารประกอบการก่อสรา้ง 
- การเตรยีมแบบก่อสรา้ง/แบบพฒันาโครงการและรายละเอยีดประกอบแบบหรอืผงั 
- การตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการให้สอดคล้องกับระยะเวลาและ

งบประมาณที�วางแผนไว ้
- การตรวจสอบเอกสารยนิยอมต่างๆใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ
- การประสานงานดา้นงานเอกสารกบัผูร้บัเหมา และหรอืผูด้าํเนินการของโครงการ 
- การประสานงานใหเ้ป็นไปตามแบบคู่สญัญาและรายละเอยีดประกอบแบบ 

3.4 การดาํเนินการระหว่างงานก่อสรา้ง และหรอืพฒันาโครงการ 
- การประชุมโครงการ ณ สถานที�ก่อสรา้ง และหรอืพื�นที�โครงการ 
- การตรวจงานก่อสรา้ง และหรอืพฒันา 
- การแนะนํา ตักเตือน หรือการตรวจรบังานของผู้รบัเหมา และหรือผู้ดําเนินการ

โครงการ 
- การรายงานต่อเจา้ของโครงการ 
- การประสานงานในสว่นที�แกไ้ขหรอืเปลี�ยนแปลง รวมทั �งการปรบังบประมาณ 

4. การบนัทึกการฝึกหดังานทางสถาปัตยกรรม 

สถาปนิกฝึกหดั จะต้องทําการจดบนัทกึขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบที�ได้มาตรฐานตามที�สภา
สถาปนิกกําหนดไว ้เพื�อให้การบนัทกึนั �นๆมขีอ้มูลในรายละเอยีดของทุกๆช่วงเวลาของ
การฝึกหดั ทั �งนี�เพื�อให้ผู้พจิารณาได้ทราบถึงประสบการณ์และความรู้เพิ�มเติมต่างๆ ที�
ไดร้บัในช่วงระยะเวลาของการฝึกหดันั �นๆ 

5. สถาปนิกผูด้แูล 

สถาปนิกฝึกหดั จะต้องปฏบิตังิานและหาประสบการณ์จากการทํางานภายใต้การควบคุม 
ดแูลของสถาปนิกผูก้าํกบัดแูล สถาปนิกผูก้าํกบัดแูลจะตอ้งเป็นสถาปนิกที�ไดร้บัใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมอย่างน้อยในระดบัสามญัสถาปนิก และควรจะต้องเป็น
นายจา้ง หรอืเป็นสถาปนิกผู้ซึ�งสถาปนิกฝึกหดันําสง่รายงานการปฏบิตัิงานในช่วงต่างๆ
ของการฝึกหดังานดว้ย 

2.3.2 การเข้าสู่ระบบ
ของสภาสถาปนิก
เมื�อเสรจ็สิ�นการ
ฝึกงาน 

เมื�อสถาปนิกฝึกหดัไดผ้่านการฝึกหดังานตามระยะเวลาที�สภาสถาปนิกกําหนดเสรจ็สิ�นแล้ว 
และมคีวามประสงค์จะขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม สามารถ
แสดงความจํานงไปยงัสภาสถาปนิกได้ โดยจะต้องดําเนินการตามขั �นตอนของการขอรบั
ใบอนุญาตตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 
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2.4 การออกใบอนุญาตและอายใุบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ  

(Registration/Licensing/Certification) 

บทนํา การออกใบอนุญาต การกําหนดอายุใบอนุญาต การจดทะเบยีนสมาชกิ การออกใบวุฒบิตัร 
การประกอบวชิาชพี ถือเป็นการรบัรองที�ถูกต้องตามกฎหมาย ถูกต้องตามที�บญัญตัไิวใ้น
พระราชบญัญตัสิถาปนิก พ.ศ. 2543 เพื�อให้การรบัรองนั �นๆ เป็นเครื�องยนืยนัความพรอ้ม
ของสถาปนิก ทั �งในรปูของบุคคลและนิตบิุคคล 

2.4.1 วตัถปุระสงค ์ เพื�อสรา้งความมั �นใจใหก้บัสาธารณชนทั �วไปว่า สถาปนิกผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี 
ไดร้บัการตรวจสอบดูแลจากองคก์รที�ถูกต้องตามกฎหมาย ทั �งยงัไดร้บัการฝึกฝนอบรม ให้
ปฏบิตัภิารกจิเพื�อประโยชน์ของสาธารณชน ทั �งในสว่นของการสรา้งสรรคผ์ลงานที�มคีุณภาพ 
ไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้ม และจรรโลงไวซ้ึ�งสิ�งแวดลอ้มที�ยั �งยนื 

2.4.2 แนวปฏิบติั วชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมเป็นวชิาชพีที�ไดร้บัการคุม้ครองและควบคุมตามกฎหมายจงึ
ถือ เป็นหน้าที�ของผูท้ี�มคีวามประสงคจ์ะประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศ
ไทย ทั �งประเภทบุคคลและประเภทนิติบุคคลทุกราย ต้องสมคัรเป็นสมาชกิสภาสถาปนิก 
และขอรบัใบประกอบวชิาชพี ทั �งนี�จะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกว่าดว้ย
การรบัสมคัรเป็นสมาชกิของสภาสถาปนิก พ.ศ. 2544 และขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกว่าด้วย
คุณสมบตัขิองผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดบั การออกใบอนุญาต การ
ต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลกัฐานการรบัรอง
การไดร้บัใบอนุญาต พ.ศ. 2552 
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2.5 ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ  

(Professional Knowledge and Ability) 

บทนํา ผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม และผู้ที�ได้รบัใบอนุญาตฯ 
ไปแล้ว จะต้องเข้ารับการทดสอบและผ่านการอบรมทางวิชาชีพ ตามที�สภาสถาปนิก
กาํหนดในทุกระดบัของการประกอบวชิาชพี 

2.4.1 วตัถปุระสงค ์ เพื�อให้สาธารณชนทั �วไปแน่ใจได้ว่า สถาปนิกผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีนั �นมี
คุณสมบตั ิความรู ้และความสามารถเป็นที�ยอมรบั ทั �งยงัสรา้งความมั �นใจใหก้บัสาธารณชน
ไดว้่าความรูค้วามสามารถนั �นไดร้บัการตรวจสอบ ฝึกฝน และเพิ�มพนูอย่างต่อเนื�องภายใต้
การควบคุมดแูลขององคก์รที�เชื�อถอืได ้

2.4.2 แนวปฏิบติั การพฒันาซึ�งความรูค้วามสามารถของผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม จะตอ้งผ่าน
มาตรการการควบคุมดูแลของสภาสถาปนิกอย่างใกลช้ดิ ผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพในทุกระดับจะต้องผ่านการทดสอบและอบรมตามระเบียบและข้อบังคับที�สภา
สถาปนิกกาํหนด รวมทั �งการเขา้รบัการทดสอบขั �นสงูก่อนการขอเลื�อนสู่ระดบั วุฒสิถาปนิก 
นอกเหนือจากการเขา้ทดสอบและฝึกอบรมแลว้ สถาปนิกผูน้ั �นยงัจะตอ้งแสดงหลกัฐานทาง
ประสบการณ์ในรูปของผลงานที�ได้เคยปฏิบัติงานมา ประกอบการพิจารณาให้ได้รับ
ใบอนุญาตหรอืการขอเลื�อนระดบั เพื�อเป็นการยนืยนัถงึความพรอ้มที�จะกา้วไปสู่การเป็นผู้
ประกอบวชิาชพีต่อคณะกรรมการพจิารณาฯ ของสภาสถาปนิก 
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2.6 การพฒันาวิชาชีพต่อเนื�อง (พวต.) 

(Continuing Professional Development, CPD) 

บทนํา การพฒันาทางวชิาชพีอย่างต่อเนื�อง หรอืการศกึษาต่อเนื�อง มใิช่การศกึษาตามหลกัสูตร
เพื�อใหไ้ดวุ้ฒทิางการศกึษาเพิ�มขึ�น แต่เป็นการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื�องตลอดชวีติ เพื�อรกัษาและ
เพิ�มพนูความรู ้ความสามารถ ความชาํนาญของสถาปนิกใหค้งอยู่ ทนัสมยั และตรงกบัความ
ตอ้งการของสงัคม 

2.6.1 วตัถปุระสงค ์ สถาปนิกควรอุทิศเวลาเพื�อรักษาความชํานาญที�มีอยู่เดิม โดยการเพิ�มพูนความรู้ให้
กว้างขวางและค้นหาแนวทางใหม่ๆ เพื�อให้ทนักบัเทคโนโลยีและเงื�อนไขทางสงัคมและ
สภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนไป 

2.6.2 องคป์ระกอบหลกั องค์ประกอบหลกัของการพฒันาวชิาชพีอย่างต่อเนื�องอย่างเป็นทางการนั �น สภาสถาปนิก
อาจกาํหนดเป็นรปูแบบการศกึษาที�คลา้ยคลงึกนักบัการศกึษาต่อเนื�องได ้โดยมขีอ้คาํนงึของ
การจดัการดงักล่าว ประกอบดว้ย 

1. ขั �นตอนและวธิกีารเสาะหาและเลอืกสรรสถานที� หลกัสตูร และ/หรอื วชิาที�จาํเป็น 

2.  เกณฑ์มาตรฐานสําหรบัโครงการการศกึษาต่อเนื�อง ทั �งโครงการที�เป็นการเรยีนรู้ด้วย
ตวัเอง และโครงการที�จดัโดยผูจ้ดัการเรยีนการสอนที�ไดม้าตรฐาน 

3. เกณฑ์มาตรฐานในการผสานการวิจยัและการประเมินความต้องการของผู้ใช้ เข้าใน
หลกัสตูรและการเรยีนการสอนของโครงการการศกึษาต่อเนื�อง 

4. ขั �นตอนและวธิปีฏบิตัิที�จะให้เกดิความมั �นใจว่าหลกัสูตรการศกึษาต่อเนื�องนั �นๆ เน้นที�
ผู้เรียนและตัวองค์ความรู้ที�จะถ่ายทอดเป็นหลกั โดยมีการสร้างแรงจูงใจเพื�อส่งเสรมิ
กิจกรรมการเรียนรู้ที�เน้นปฏิสัมพันธ์ หรือการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
(interactive program) เช่น ในชั �วโมงเรยีนที�เท่ากนั ผูเ้รยีนในหลกัสตูรที�เน้นการมสี่วน
ร่วมระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน อาจไดร้บัหน่วย พวต. มากกว่าหลกัสตูรที�ไม่เน้นการมสีว่น
ร่วม เป็นตน้ 

5. มาตรฐานคุณภาพของหลกัสูตร เพื�อใช้วดัผลการเรยีนรู้ที�เกิดขึ�นจรงิในหลกัสูตรนั �นๆ 
ทั �งนี�กเ็พื�อกระตุน้ใหเ้กดิปฏสิมัพนัธ ์และการแลกเปลี�ยนความรูร้ะหว่างผูเ้รยีนและผูส้อน
มากยิ�งขึ�น โดยอาจใหผู้เ้รยีนไดร้บัหน่วย พวต. ตามระดบัคุณภาพการเรยีนการสอน และ
ความยาวของหลกัสตูรนั �นๆ 

6. ขั �นตอนและวิธปีฏิบตัิสําหรบัผู้จดัการเรียนการสอน ในการประเมนิผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และการประเมินผลตัวหลักสูตร (course evaluation) เพื�อสามารถทราบ
ประสทิธภิาพของการจดัการศกึษาต่อเนื�องนั �น นอกจากนี�สภาสถาปนิกยงัควรมรีะบบ
ฐานขอ้มูลที�ทนัสมยัและเที�ยงตรง เพื�อให้ทั �งผู้จดัการเรยีนการสอนและผู้เรยีนสามารถ
สืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื�อความคล่องตัวในการโอนหน่วย พวต. และการเข้าเรียนใน
หลกัสตูรการศกึษาต่อเนื�องสาํหรบัสถาปนิก ไม่ว่าจะอยู่ที�ใดในโลก 

7. ขอ้แนะนําเกี�ยวกบัจาํนวนหน่วย พวต. ที�สภาฯเหน็ว่าสถาปนิกควรไดร้บัในแต่ละปี 

8. ขอ้แนะนําเกี�ยวกบัจํานวนหน่วย พวต. ขั �นตํ�าในหลกัสูตรการศกึษาต่อเนื�อง ที�มเีนื�อหา
เกี�ยวกบัการสาธารณสขุ ความปลอดภยั และสวสัดภิาพของสงัคม 



[ การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ ] สภาสถาปนิก 
 

2-9 

2.6.3 แนวปฏิบติั การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื�อง เป็นหน้าที�ความรับผิดชอบอีกข้อหนึ�งของสถาปนิก 
สถาปนิกต้องมั �นใจว่าตนเองมคีวามสามารถในการที�จะใหบ้รกิาร ควรมกีารกําหนดระเบยีบ
ปฏิบตัิต่างๆ เพื�อช่วยเหลือสถาปนิกในการรกัษาคุณสมบตัิพื�นฐานดงัที�ระบุไว้ในข้อ 1.5  
คุณสมบตัขิ ั �นพื�นฐานของสถาปนิก นอกจากนี�สภาสถาปนิกเองกค็วรจดัทํานโยบายที�ชดัเจน
ในเรื�องเกณฑก์ารเพิ�มพนูความรูข้องสมาชกิเพื�อการต่ออายุใบอนุญาต โดยใหเ้ป็นนโยบายที�
เป็นที�ยอมรบัและไดม้าตรฐานสากล 

 


