
 
 

  
                                          
 

                                                                                                                     
หลักสูตร “รู้จกัสถาปนกิ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4” 

EXACT 4 (Executive Architect Council Training #4)  
---------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโลกมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่ออำนวยประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยแต่ละประเทศมีการ

สร้างสรรคน์วัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันตามบริบทที่เป็นจุดแข็งของตน  ประเทศไทยก็เช่นกัน โดยเฉพาะด้าน
การลงทุนพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในเมือง ที่มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคม
เป็นอย่างยิ ่ง ไทยเป็นประเทศที ่ถ ูกจับตามองมากที ่ส ุดประเทศหนึ ่ง ในด้านการสร ้างสรรค์สถาปัตยกรรม                     
อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสถาปนิกต่อสังคมในบุคลากรระดับผู้บริหารของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่มาก ทำใหผู้้บริหารผู้มีอำนาจในการตัดสินใจที่สำคัญในการ
พัฒนาด้านต่างๆ ไม่สามารถใช้ศักยภาพของสถาปนิก และงานสถาปัตยกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
 

 สภาสถาปนิกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 เป็นองค์กรที่ควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
โดยประกอบด้วย สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขา
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 (5) ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการ
ทางวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน และองค์กรอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม ภายใต้การกำกับ
ดูแลของกระทรวงมหาดไทย 
  

 สภาสถาปนิกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรภายใต้ชื่อหลักสูตร “รู้จักสถาปนิก
สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4” EXACT 4 (Executive Architect Council Training #4) เพื่อแนะนำให้ความรู้กับ
ผู ้นำองค์กรในภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ตระหนักและเข้าถึงวิชาชีพสถาปนิก  การปฏิบัติงานของสถาปนิก                   
ความรับผิดชอบและมาตรฐานการทำงานของสถาปนิก ตลอดจนงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า การใช้งานทีถู่กต้อง และ
ตรงตามวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรได้ทราบถึงบทบาทที่แท้จริงของสถาปนิกทุกสาขา ตลอดจนเข้าใจถึง
กฎหมาย และพระราชบัญญัติควบคุมต่างๆ ที่มีผลต่อการลงทุนพัฒนาโครงการ 
 

3. เนื้อหาของหลักสูตร 
3.1  รู้จักงานสถาปัตยกรรม 
3.2  เข้าใจคุณค่า และมูลค่าของงานสถาปัตยกรรม 
3.3  เข้าใจการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม 
3.4  ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการทำสัญญา 
3.5  เข้าใจยุคสมัยการพัฒนางานสถาปัตยกรรม 
3.6  เข้าใจการคัดเลือกสถาปนิกในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม 

4. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
จำนวน 44 คน 
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5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
 5.1  ผู้บริหารระดับสูง  
   5.1.1  ข้าราชการพลเรือน  ตำแหน่งรองอธิบดีขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
   5.1.2  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตำแหน่งหรือชั้นยศระดับพันเอกพิเศษ  นาวาเอกพิเศษ  
                      นาวาอากาศเอกพิเศษ  พันตำรวจเอกพิเศษ ขึ้นไป       
   5.1.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีขึ้นไป 
   5.1.4  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป 
   5.1.5  องค์กรเอกชน  
    (ก) บริษัทขนาดใหญ ่ตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป 
    (ข) บริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 
 5.2  สื่อมวลชน 
 5.3  บุคคลที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควรให้เข้ารับการอบรม    

6. แผนการและกิจกรรมของหลักสูตร 
การอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย 
 6.1  การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสถาปัตยกรรมไทยและต่างประเทศ 
 6.2  การระดมความคิดเพ่ือสร้างมุมมองในการลงทุนพัฒนาโครงการสถาปัตยกรรมของภาครัฐ หรือเอกชน 
 6.3  การทัศนศึกษาเพ่ือดูงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าในประเทศและต่างประเทศ 
 6.4  การทำรายงานกลุ่มเพื่อนำเสนอแนวคิดที่แสดงถึงความเข้าใจคุณค่า และมุมมองต่อสถาปนิกและงาน
สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุมของหลักสูตร 

 

7. ระยะเวลาของหลักสูตร 
          ระหว่างวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  เข้าใจงานสถาปัตยกรรมทุกสาขา และการปฏิบัติวิชาชีพของสถาปนกิทุกสาขา  
 8.2  เข้าใจวิธีการว่าจ้างสถาปนิกทุกสาขา ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการทำงานของสถาปนิกทุกสาขา 

และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.3  เข้าใจงานสถาปัตยกรรมทุกสาขา ที่มีคุณค่า การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และตรงตาม 

วัตถุประสงค์ โดยเพ่ิมพูนประสบการณ์จากการทัศนศึกษา 
 8.4  แลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายที่มีศักยภาพสามารถนำไปต่อยอดในการบริหารงานองค์กรต่อไป 
 

9. กำหนดการและช่วงเวลาของหลักสูตร 
 9.1  พิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3  อาคารสภาสถาปนิก 
 9.2  อบรมตั้งแตว่ันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 13.30-17.30 น.                 

เดือนละประมาณ 3 ครั้ง ณ ห้องประชุมใหญ ่ชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก  (รวมฝึกอบรม 14 ครั้ง) 
9.3 ทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
 9.3.1 ทัศนศึกษาดูงานในประเทศถือเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร รวม 3 ครั้ง ดังนี้ 

                  (ก) จังหวัดระยอง     
    (ข) จังหวัดสุโขทัย 
                          (ค) เยี่ยมชมโครงการขนาดใหญ่ในประเทศ    

 9.3.2 ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เฉพาะผู้ที่แจ้งความประสงค์)       
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 9.4  การนำเสนอรายงานกลุ่ม วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 
9.5  พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 
 

10. เกณฑ์การสำเร็จการอบรม 
 ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯ จะสำเร็จการอบรมเมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน 
 10.1  ผู้เข้ารับการอบรมมีเวลาการอบรม ไม่น้อยกว่า 13 ครั้ง 
 10.2  ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการอบรมตามกระบวนการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
 10.3  ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมจัดทำรายงานกลุ่มเพ่ือนำเสนอต่อสถาบันสภาสถาปนิก 
 10.4 ผู้เข้ารับการอบรมที่มีการลาเกินกว่า 4 ครั้ง จะต้องมาเรียนเสริมกับหลักสูตรในรุ่นถัดไปในวิชาที่ขาด  
  โดยจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ิมครั้งละ 5,000 บาท 

 

11. ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตร 
 11.1  ค่าธรรมเนียมการอบรม จำนวน 98,000 บาท (รวมค่าศึกษาดูงาน จังหวัดระยอง จังหวัดสุโขทัยและ
เยี่ยมชมโครงการขนาดใหญ่ในประเทศ) โดยชำระเงินภายในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 

11.2  ค่าใช้จ่ายสำหรับทัศนศึกษาต่างประเทศประมาณ จำนวน 90,000 บาท (เฉพาะผู้ที่แจ้งความประสงค์              
ดูงานต่างประเทศ) 
   

12. วิธีการชำระเงิน 
การชำระเง ิน  สามารถดำเน ินการโดยโอนเง ินเข ้าบ ัญช ี “สภาสถาปนิก -ก ิจกรรมสภาสถาปน ิก”                              
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 262-1-41240-0  สาขาถนนรามคำแหง 19  

 

13. รายละเอียดการสมัครเข้ารับการอบรม 
       ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ 

13.1  ใบสมัครเข้ารับการอบรม 
13.2  เอกสารประวัติผู้เข้ารับการอบรม 
13.3  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ  
13.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 

14. การรับสมัคร 
           เปิดรับสมัครตั้งแตว่ันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 
 14.1  สมัครอบรมโดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการอบรม ที่เว็บไซต์ www.act.or.th 
 14.2  ส่งเอกสารฉบับจริงที่สภาสถาปนิก ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ Email : iact.exact@gmail.com 
         สภาสถาปนิก เลขท่ี 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
  10240 
 

15. การประกาศผล 
 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 
 

16. ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร  TROPHY เข็มวิทยฐานะ และเอกสารสรุปเนื้อหาหลักสูตร  
 
 
 

http://www.act.or.th/
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  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 สภาสถาปนิก เลขท่ี 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

- นางสาวกัลยาณี  แสวงศรี  
    โทร. 02-318-2112 ต่อ 160, 089-683-3695 
- นายจุติบดี  จันทรางศุ 
 โทร. 02-318-2112 ต่อ 170, 098-959-6952                                        

  


