
 
                      หลักสตูร รู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1  

EXACT1 (Executive Architect Council Training #1)  

---------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันโลกได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด มีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เกิดข้ึนทุกวัน  แต่ละประเทศล้วนแข่งขัน
กันเพื่อชิงกันเป็นผู้นำในด้านต่างๆ  ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา  ถึงแม้อาจจะยังไม่
ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในบางเรื่อง  แต่เรื่องการพัฒนาในการลงทุนโครงการใหญ่ นั้น ประเทศไทยนับว่าเป็น
ประเทศที่ถูกจับตามองมากที่สุดประเทศหนึ่ง แต่ในปัจจุบันความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของ
สถาปนิกในระดับผู้บริหารของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอาจจะยังไม่ชัดเจน  ทำให้ไม่สามารถใช้
ความสามารถของสถาปนิกให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  

  สภาสถาปนิกจัดตั ้งขึ ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543  เป็นองค์กรที ่ควบคุมวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม ประกอบด้วย สาขสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และ
สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ซึ ่งมีวัตถุประสงค์มาตรา 7 (5) ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และ
ให้บริการทางวิชาการต่าง ๆ  แก่ประชาชน และองค์กรอื่นที่เก่ียวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม  
ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย  
สภาสถาปน ิกได ้ เล ็ ง เห ็นถ ึ งความสำค ัญ  จ ึ ง ได ้ดำ เน ินการจ ัดทำหล ักส ูตรภายใต ้ช ื ่ อหล ักส ูตร                       
หลักสูตร รู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 EXACT1 (Executive Architect Council 
Training #1) เพื ่อแนะนำให้ความรู ้กับผู ้นำองค์กรในภาครัฐ  และภาคเอกชน ให้เข้าถึงวิชาชีพสถาปนิก                           
การปฏิบัติงานของสถาปนิก ความรับผิดชอบและมาตรฐานการทำงานของสถาปนิก ตลอดจนสถาปัตยกรรม                   
ที่มีคุณค่า ใช้งานได้อย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ 

 

2. วัตถุประสงค ์
           เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงบทบาทที่แท้จริงของสถาปนิกทุกสาขา ตลอดจนเข้าใจถึงกฎหมาย และ

พระราชบัญญัติควบคุมต่างๆ ที่มีผลต่อการลงทุนในโครงการ 

3. เนือ้หาของหลักสูตร 
    3.1 รู้จักงานสถาปัตยกรรม 

3.2 คุณค่าและมูลค่าของงานสถาปัตยกรรม 
3.3 การบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม 
3.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการทำสัญญา 
3.5 เทรนด์ของงานสถาปัตยกรรม 
3.6 การเลือกผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
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4. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
จำนวน  40  คน 

 

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการการอบรม 
 5.1 ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรในภาครัฐ ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
              5.1.1 ตำแหน่งรองอธิบดีขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
     5.1.2  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตำแหน่ง ชั้นยศ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป 
 5.2 ผู้บริหารระดับสูงจากรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ขนาดใหญ ่
 5.3 สื่อมวลชน 
   

6. แผนการดำเนินงาน/กิจกรรมการดำเนินงาน 
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ประกอบด้วย 
6.1 การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสถาปัตยกรรมไทยและต่างชาติ 
6.2 การระดมความคิดเพ่ือเกิดมุมมองในการพัฒนาโครงการสถาปัตยกรรม ของภาครัฐ หรือเอกชน 
6.3 ทัศนศึกษาชมงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าในประเทศและต่างประเทศ 
6.4 การทำรายงานกลุ่มนำเสนอแนวคิดท่ีแสดงความเข้าใจเห็นคุณค่าและมีมุมมองในอนาคตท่ีดี 

ต่อสถาปนิกและงานออกแบบ พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุม 
 

7. ระยะเวลาของหลักสูตร 
วันที่ 30 สิงหาคม – วันที่ 21 ธันวาคม 2562 (จัดในวันเสาร์ ยกเว้นบางกิจกรรม) 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 เข้าใจงานสถาปัตยกรรม และการปฏิบัติงานของสถาปนิก  
 8.2 เข้าใจวิธีการว่าจ้างสถาปนิก ความรับผิดชอบและมาตรฐานการทำงานของสถาปนิก และนำไปใช้
ประโยชน์ในการดำเนินการโครงการ 
 8.3 เข้าใจงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า ใช้งานได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า และตรงตามวัตถุประสงค์  
เพ่ิมพูนประสบการณ์จากการทัศนศึกษา 
 8.4 แลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายที่สามารถนำไปต่อยอดในการบริหารต่อไป 
 

9. กำหนดการและข้ันตอนการดำเนินงาน 
 9.1 พิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ 30-วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม  2562  ณ สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง 
 9.2 เรียนทุกวันเสาร์  โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 กันยายน -วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 จำนวน 16 ครั้ง 
เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สภาสถาปนิก 

9.3 เข้าสัมมนานานาชาติทางสถาปัตยกรรม งานสภาสถาปนิก'19 (ACT Forum'19) วันเสาร์ที่ 16 
พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้า  อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
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9.4 ศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ 6-10 ธันวาคม 2562 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เฉพาะผู้ที่แจ้งความ
ประสงค์ดูงานต่างประเทศ) 

 9.5 การนำเสนอรายงานกลุ่ม วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ ่301 ชั้น 3 สภาสถาปนิก 
 9.6 พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ ่301 ชั้น 3 สภา
สถาปนิก 
 
 

10. เกณฑ์การสำเร็จการอบรม 
 ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯ จะสำเร็จการอบรมเมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน 
 10.1 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรม ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง จาก 16 ครั้ง 
 10.2 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีส่วนร่วมในการอบรมตามกระบวนการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  
 10.3 มีการทำรายงานกลุ่มนำเสนอแนวคิดท่ีแสดงความเข้าใจเห็นคุณค่าและมีมุมมองในอนาคตที่ดี 
ต่อสถาปนิกและงานออกแบบ พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุม 
 10.4 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ประกาศนียบัตร 
 

 

11. วิธกีารอบรม 
      11.1 การบรรยาย/การเสวนา  

11.2 การทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 11.3 จัดทำรายงานกลุ่มแนวคิดที่แสดงความเข้าใจเห็นคุณค่าและมีมุมมองในอนาคตที่ดีต่อสถาปนิก 
และงานออกแบบ พร้อมทั้งนำเสนอต่อที่ประชุม 

 

12. ค่าธรรมเนียมในการศึกษาหลักสูตร 
 12.1 ค่าเข้ารับการอบรมและทัศนศึกษาในประเทศ จำนวน 80,000 บาท   (ชำระเงินภายในวันที่ 15 
สิงหาคม 2562)   

12.2 ค่าทัศนศึกษาต่างประเทศ จำนวน 95,000 บาท (เฉพาะผู้ร่วมเดินทางทัศนศึกษาต่างประเทศ)   
     

13. วิธกีารชำระเงิน 
 การชำระเงิน  สามารถดำเนินการได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชี “สภาสถาปนิก-กิจกรรมสภาสถาปนิก”  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 262-1-41240-0  สาขาถนนรามคำแหง 19   
  

14. รายละเอียดการสมัครเข้ารับการอบรม 
      หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมแบบฟอร์มประวัติผู้เข้ารับการอบรม 

14.1 ติดรูปถ่าย จำนวน 1 ใบ  
14.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
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15. การรับสมัคร 
           เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562  

15.1 สม ั ครผ ่ านระบบออน ไลน ์ โ ดยกรอกข ้ อม ู ล  ใบสม ั คร เข ้ า ร ั บการ อบรม  ที่ เ ว ็ บ ไซต์  

https://forms.gle/XP4m4QX2ATWBi28S6 พิมพ์ข้อมูลใบสมัคร 
15.2 ส่งเอกสารฉบับจริงที่สภาสถาปนิก  
เพื่อเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ให้คณะอนุกรรมการจัดการหลักสูตร EXACT พิจารณาก่อนประกาศ

รายชื่อต่อไป 
 

16. การประกาศผล 
 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 สภาสถาปนิก เลขท่ี 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ  

- นางสาวอชิรญา   โชคอภิจินดา  
    โทร. 02-318-2112 ต่อ 125, 091-880-0741 
- นางสาวกัลยาณี  แสวงศรี  
    โทร. 02-318-2112 ต่อ 160,089-683-3695 

 
  

https://forms.gle/XP4m4QX2ATWBi28S6

