1.2
ระบบการฝึ กปฏิบตั ิ วิชาชีพ

การฝึ กความรู้ความสามารถและประสบการณ์ วิชาชีพหลังจบการศึกษา
ก่อนขอสอบรับใบอนุญาต
(Intern Development Program – IDP)
*****

หัวข้อเรือง
หลักการและเหตุผล
1.2.1 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของระบบฝึ กงาน
1.2.2 การจัดองค์กรสําหรับโปรแกรมสถาปนิ กฝึ กหัด
1.2.3 เงือนไขเกี ยวกับระยะเวลาฝึ กงานสําหรับผู้มีคณ
ุ สมบัติเพี ยงพอทีจะสมัครเข้าระบบฝึ กงาน
ก. สมาชิกสภาสถาปนิกผูถ้ อื ปริญญาวิชาชีพทีต รงหรือเทียบเท่าข้อกําหนดปกติของสภาสถาปนิก
ข. สมาชิกสภาสถาปนิกผูถ้ อื ปริญญา / ประกาศนียบัตรทีไ ม่ตรงกับเงือ นไขปกติของสภาสถาปนิก
1.2.4 การได้สิทธ์เริ มนับหน่ วยกิ ตฝึ กงาน
1.2.5 ข้อบังคับการฝึ กงาน
ข้อบังคับการฝึกงานสาขาสถาปตั ยกรรมหลัก
ประเภท ก: เอกสารการออกแบบและก่อสร้าง
ประเภท ข: การบริหารงานก่อสร้าง
ประเภท ค: การจัดการ
ประเภท ง: กิจกรรมทีเ กีย วข้อง
1.2.6 สภาพของสภาวะสถานทีฝึกงาน
ตารางแสดงลักษณะสภาพการฝึกงานและหน่ วยกิตฝึกขัน, ตําทีส ภาสถาปนิกยอมรับ
1.2.7 เงือนไขระยะเวลาฝึ กงาน
1.2.8 เนื* อหาการฝึ กงานและแก่นของความเป็ นงาน
ประเภท ก. เอกสารการออกแบบและการก่อสร้าง
ประเภท ข. การบริหารสัญญาก่อสร้าง
ประเภท ค. การจัดการ
ประเภท ง. กิจกรรมทีส มั พันธ์
1.2.9 เงือนไขการศึกษาเสริ ม
1.2.10 สมุดปูมบันทึกหน่ วยฝึ กงาน
ตัวอย่างสมุดปูมบันทึกทีจ ะปรากฏในเอกสารคู่มอื ปฏิบตั สิ าํ หรับครูพเี ลีย, งและศิษย์ฝึกงาน
1.2.11 คู่มือและแนวปฏิ บตั ิ สาํ หรับครูพีเลี*ยง
1.2.12 หน่ วยงานและระบบระเบียนสถาปนิ กฝึ กหัด
รายชือ สํานักงานออกแบบทีใ ห้ความร่วมมือสําหรับโครงการสถาปนิกฝึกหัด และรายชือ ครูพเี ลีย, ง
1.2.13 การบ้านทีคณะทํางานโครงการสถาปนิ กฝึ กหัดจะต้องทําให้สมบูรณ์
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1.2
ขัน ฝึ กหัดการปฏิบตั ิ วิชาชีพหลังจบการศึกษา
หลักการและเหตุผล

เป็ นทีย อมรับกันทัวโลกว่

า บัณฑิตสถาปตั ยกรรมยังไม่ใช่สถาปนิก บัณฑิตใหม่เหล่านี,ยงั ขาดประสบการณ์ ทักษะและความรู้ด้าน
การปฏิบตั วิ ชิ าชีพเพียงพอทีจ ะรับผิดชอบต่อความมันคง
 ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสาธารณชนรวมทัง, การการปกป้อง
ผลประโยชน์ ข องผู้บ ริโ ภคหรือ ผู้ว่า จ้า ง ดังนั น, ในประเทศพัฒ นาแล้ว จึง บัง คับ ให้ม ีก ารฝึ ก งานหาประสบการณ์ แ ละทัก ษะ
ภาคปฏิบตั อิ ย่างเป็ นระบบ (Intern Development Program - IDP) ตามระยะเวลาทีก ําหนดก่อน แล้วจึงอนุ ญาตให้เข้าสอบขอรับ
ใบอนุ ญาต เมือ สอบผ่านได้รบั ใบอนุ ญาตแล้ว แล้วจึงจะมีสทิ ธิปฏิ
8 บตั วิ ชิ าชีพได้ดว้ ยตนเอง

นอกจากการเป็ นการประกันคุณภาพของสถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพควบคุมให้อยู่ในระดับสูงและให้สามารถแข่งขัน
ในระดับนานาชาติได้แล้ว ระบบการฝึกงานยังเป็ นช่องทางให้ผมู้ คี วามสามารถหรือมีพรสวรรค์ ทีด้" อยโอกาสในการเข้าศึกษาตาม
ระบบปกติ สามารถสมัครเข้าระบบฝึกงานและเรียนเสริมเติมเต็มความรูท้ พร่
ี " องอยู่นัน, ให้สมบูรณ์ ถงึ ระดับมาตรฐานเพือ" ให้มสี ทิ ธิ/
สอบรับใบอนุ ญาตได้อกี ทางหนึง" หรืออาจกล่าวได้ว่า ระบบฝึ กงานคือการสนองตอบรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยในด้าน
สิทธิม/ นุ ษยชน
ตัง, แต่โบราณมา เด็กฝึกงานช่างจะได้รบั การฝึกโดย “ครูช่าง” ทีจ ะเริม ด้วยพิธ ี “ครอบ” หรือจับมือให้เขียน ในประเทศตะวันตกจะ
ใช้ระบบฝึกฝน (Apprentice) และต่อมาในสมัยใหม่สถาปตั ยกรรมมีความซับซ้อนมากขึ,น การฝึ กด้วยวิธกี ารเดิมได้ผลน้ อยลง
และไม่ทนั การ จึงเปลีย นมาเป็ นระบบ “ศิษย์ฝึกงาน-ครูพเี ลีย, ง” (Intern-Mentor) โดยทําเป็ นระบบดังกล่าวข้างต้น

ประเทศไทยไม่เคยมีระบบการฝึ กงานสําหรับบัณฑิตใหม่ท ีเป็ นรูป แบบชัด เจนมาก่ อน ถือว่าการเป็ นสถาปนิก เริม ต้น เมือจบ
การศึกษา จะมีเพียงบางหน่ วยราชการ เช่น “กรมโยธาเทศบาล” ในยุค 40-50 ปี ก่อนทีม กี ารแต่งตัง, ให้สถาปนิกรุ่นพีท ําหน้ าที
คอยดูแลแนะนํา ในเดือนแรกๆ ทีเ ข้าทํางาน แต่ก็ได้เลือนหายไป ปจั จุบนั การฝึ กงานของสถาปนิกใหม่ก็ยงั ไม่ชดั เจนขึ,นอยู่กับ
เจ้าของสํานักงานแต่ละแห่ง บางแห่งเจ้าของสํานักงานมีความตัง, ใจดี ฝึ กสถาปนิกใหม่จนชํานาญ แต่เมือชํานาญแล้วกลับถูก
สํานักงานอืน ซือ, ตัวไป ระบบการฝึกงานของประเทศไทยจึงไม่เกิดเนืองจากการขาดระบบส่งเริมทีด ตี ามกฎหมาย
ประเทศทีม ขี ดี ความสามารถในการแข่งขันอยู่ในลําดับต้นๆ เช่นสหรัฐฯ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฯลฯ ได้ใช้ระบบการฝึ กงาน มา
นานทําให้สถาปนิกของตนมีความสามารถสูงแบบหน้ ากระดาน สามารถเข้าสู่ระบบการค้าและบริการเสรีได้ทนั ที แนวทางการ
พัฒนาสถาปนิกฝึ กงานข้างล่างนี,ได้พฒ
ั นาและผสมผสานจากระบบขอบประเทศสหรัฐอเมริกาและมีบางส่วนจากสิงคโปร์และ
ประเทศอังกฤษ

1.2.1 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของระบบ

ระบบหรือโปรแกรมสถาปนิกฝึกหัด มีวตั ถุประสงค์เพือ แก้ไขสิง บกพร่องของบัณฑิตสถาปตั ยกรรมทีเ กิดจากความแตกต่างและ
หลากหลายของสถาบันการศึกษาทัง, ในและต่างประเทศ เป็ นการเติมความรู้ความสามารถภาคปฏิบตั ใิ ห้เต็มที เพือให้กลายเป็ น
สถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตทีม คี วามรูค้ วามสามารถและมีคุณธรรมเพือ รับใช้สงั คม โปรแกรมสถาปนิกฝึ กหัดทีเ ข้มข้นและเป็ นระบบ
เท่านัน, ทีจ ะสามารถเสริมสร้างให้เกิดวินัย ความซือสัต ย์ มีการชังใจที
 ด ี มีทกั ษะ ความรู้และนิสยั การใฝ่หาความรู้ให้เกิดแก่
สถาปนิกไปตลอดชีวติ การทํางาน โปรแกรมสถาปนิกฝึกหัด มีวตั ถุประสงค์หลักๆ 5 ประการดังนี,
1. เพือ บ่งชีเ, นื,อหาของความรูพ้ น,ื ฐานและทักษะการฝึ กงานสถาปตั ยกรรมสาขาควบคุมทีส ถาปนิกฝึ กหัดพึงจะได้รบั
ให้ครบถ้วนก่อนขอสอบรับใบอนุ ญาต
2. เพือ ส่งเสริมสนับสนุ นให้มกี ารฝึกฝนเพิม เติมในด้านการปฏิบตั วิ ชิ าชีพในเชิงกว้างและลึก
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3. เพือ ทําการจัดหาและจัดเตรียมข้อมูลสําหรับให้คาํ แนะนําทีม คี ุณภาพสูงสุดทัง, ด้านการเรียนรูภ้ าคปฏิบตั ิ การฝึ กฝน
และการให้เห็นประเด็นปญั หาและโอกาสในการประกอบวิชาชีพ
4. เพือ วางระบบการจัดทําเอกสารและทําการประเมินเป็ นระยะสําหรับกิจกรรมการฝึกงานทีจ ะต้องมีความสมําเสมอ
5. เพือ จัดให้ผฝู้ ึกงานสามารถเข้าหาแหล่งการศึกษาด้านการออกแบบและความรู้อนื ทีย งั พร่องได้ง่ายขึ,น ทัง, นี, เพือ
ช่วยให้การฝึกงานให้มปี ระสิทธิภาพเข้มข้นขึน,

1.2.2 การจัดองค์กรสําหรับโปรแกรมสถาปนิ กฝึ กหัด

ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มอบให้สมาคมสถาปนิกเป็ นผูด้ าํ เนินการหลักภายใต้การกํากับของภาครัฐ ซึง จะเป็ นผู้กําหนดตัวครู
พีเ ลี,ยงและทําการอบรมครูพเี ลี,ย งก่ อนทีจ ะให้ทํา หน้ าทีอบรมสถาปนิก ฝึ ก หัด ทัง, นี,เ นือ งจากการฝึ กงานต้อ งใช้ส ถาปนิ กผู้ม ี
ใบอนุ ญาตทีม ปี ระสบการณ์และสํานักงานสถาปนิกสําหรับนัง ฝึกนัน เอง

ในทํานองเดียวกัน สํา หรับ ประเทศไทย สภาสถาปนิก จะต้อ งมอบภาระให้ส มาคมวิช าชีพ สถาป ตั ยกรรมสาขานัน, ๆ เป็ น ผู้
ดํา เนิ น งาน โดยทํ า งานร่ ว มกั บ สภาสถาปนิ ก และสภาคณบดีค ณะสถาป ตั ยกรรมศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยหรือ ผู้ แ ทน
สถาบันการศึกษาร่วมกันวางแนวทาง โดยมีสาํ นักงานสภาสถาปนิกเป็ นผูจ้ ดั ทําและรักษาระบบระเบียน
ในชัน, นี, สภาสถาปนิกได้วางแนวทางการฝึกงานไว้ดงั นี,

1.2.3 เงือนไขเกียวกับระยะเวลาฝึ กงานสําหรับผู้มีคณ
ุ สมบัติเพียงพอทีจะสมัครเข้าระบบฝึ กงาน
ก. สมาชิ กสภาสถาปนิ กผูถ้ ือปริ ญญาวิ ชาชีพที ตรงหรือเทียบเท่าข้อกําหนดปกติ ของสภาสถาปนิ ก
ปริ ญญา

1. ปริญญาตรีวชิ าชีพสายตรง 5 ปี
2. ปริญญาตรีวชิ าชีพ 4 ปี (เฉพาะ)

- สถาปตั ยกรรม
- ภูมสิ ถาปตั ยกรรม
- ผังเมือง
- สถาปตั ยกรรมภายใน
- มัณฑนศิลป์

สาขา

- สถาปตั ยกรรม + สถาปตั ยกรรม
- ภูมสิ ถาปตั ยกรรม +ภูมสิ ถาปตั ยกรรม
- ผังเมือง + ผังเมือง
- สถาปตั ยกรรมภายใน + สถาปตั ยกรรมภายใน
4. (จาก ป. ตรี วิชาชีพข้างเคียง 5ปี) - สถาปตั ยกรรม + ภูมสิ ถาปตั ยกรรม
- ภูมสิ ถาปตั ยกรรม + สถาปตั ยกรรม
- สถาปตั ยกรรม / ภูมสิ ถาปตั ยกรรม+ ผังเมือง
- สถาปตั ยกรรม + สถาปตั ยกรรมภายใน
- ภูมสิ ถาปตั ยกรรม + สถาปตั ยกรรมภายใน
5. ปริญญาโทจาก ป.ตรี 4+2 *
- สถาปตั ยกรรม + สถาปตั ยกรรม
3. ปริญญาโทวิชาชีพ 5+2
(จาก ป. ตรี วิชาชีพตรง 5ปี)

6. ปริญญาโทจาก ป.ตรี อืน 4+3

- ไม่ใช่ออกแบบ + สถาปตั ยกรรม หรือ ภูม ิ
สถาปตั ยกรรม หรือ ผังเมือง หรือ
สถาปตั ยกรรมภายใน

ระยะเวลาฝึ กงาน
ปี (หน่ วยฝึ ก)*

2 (465 หน่ วยฝึก)
2 (465 หน่ วยฝึก)
2 (465 หน่ วยฝึก)
2 (465 หน่ วยฝึก)

3 (700 หน่ วยฝึก)

1 (260 หน่ วยฝึก)
1 (260 หน่ วยฝึก)
1 (260 หน่ วยฝึก)
1 (260 หน่ วยฝึก)
1.5 (350 หน่ วยฝึก)
1.5 (350 หน่ วยฝึก)
1.5 (350 หน่ วยฝึก)
1.5 (350 หน่ วยฝึก)
2 (235 หน่ วยฝึก)
2 (465 หน่ วยฝึก)

3 (465 หน่ วยฝึก)

* หมายเหตุ 1 หน่วยกิตฝึก (Training unit) = 8 ชัวโมงฝึ

กงาน

ข. สมาชิ กสภาสถาปนิ กผูถ้ ือปริ ญญา / ประกาศนี ยบัตรทีไม่ตรงกับเงือนไขปกติ ของสภาสถาปนิ ก
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ผูท้ มี ไิ ด้ถอื ปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยตรงทีป ระสงค์จะมีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพสถาปตั ยกรรมควบคุมในสาขา
ต่างๆ สามารถทําได้โดย
1. สมัครเป็ นสมาชิกสภาสถาปนิกโดยต้องมีคุณสมบัตขิ นั , ตําทีต รงตามเงือ นไขการเป็ นสมาชิกสภาสถาปนิก
ตามทีส ภาสถาปนิกกําหนด
2. ทําคําร้องขอรับการประเมินพืน, ความรูแ้ ละทักษะเดิม เพือ เข้าระบบ “การศึกษาเสริม (Supplementary
Education)” ระหว่างการฝึกงานของสภาสถาปนิกเพือ ให้มพี น,ื ฐานการศึกษาถึงระดับมาตรฐานขัน, ตําเพือ
เข้าสู่ระบบสถาปนิกฝึกงานตามสาขา

1.2.4 การได้สิทธ์เริมนับหน่ วยกิ ตฝึ กงาน- IDP Entry Point

สภาสถาปนิ กจะไม่นับหน่ วยกิตฝึ กงานให้ แม้จ ะเป็ น การฝึ กตามรายการเนื,อหาทีก ําหนดหากผู้สมัครรับ การฝึ กขาด
คุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี,
1. เป็ นสมาชิกสภาสถาปนิก
2. ได้จบชัน, ปี 3 ของสถาบันการศึกษาวิชาชีพสถาปตั ยกรรมตามสาขาโดยตรงทีส ภาสถาปนิกรับรองปริญญา
3. ได้จบชัน, ปี 3 ของหลักสูตร 4 ปี ของสถาบันหลักสูตรเตรียมวิชาชีพสถาปตั ยกรรมทีส ภาสถาปนิกยอมรับให้
เข้าเรียนสายตรงได้) เช่น จบปี 3 ของ สถ .ธรรมศาสตร์(
4. ได้จบชัน, ปี 1 ของหลักสูตรปริญญาโทสถาปตั ยกรรมทีผ สู้ มัครจบปริญญาตรีวชิ าชีพสาขาอืน
5. ได้หน่ วยกิตในระบบทวิภาคทีไ ด้รบั การประเมินแล้วจากสภาสถาปนิกว่าตรงกับข้อกําหนดของ สภาฯ อย่าง
น้อย 96 หน่ วย โดยมีหน่ วยกิตในวิชาการศึกษาทัวไปไม่

เกิน 60 หน่ วยกิตทวิภาค
6. การคํานวณหน่ วยกิต ให้ใช้จาํ นวน 32 หน่ วยกิตทวิภาค หรือ 48 หน่ วยกิตจตุภาคเท่ากับ 1 ปีการศึกษา

1.2.5 ข้อบังคับการฝึ กงาน - IDP Training Requirements

ผูฝ้ ึกงานจะต้องจบการศึกษาได้รบั ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทวิชาชีพสถาปตั ยกรรมจากมหาวิทยาลัยทีส ภาสถาปนิกให้
การรับรองจึงจะมีสทิ ธิสมั
8 ครขอทําการฝึกงานให้ครบหรือเทียบเท่า 700 หน่ วยกิตฝึ ก 1 หน่ วยฝึ กมีค่าเท่ากับการทํางาน
ในเนื,อหาต่างๆ ทีก ําหนดเป็ นเวลา 8 ชัวโมง
 ดังตารางข้างล่างนี,

ข้อบังคับการฝึ กงานสาขาสถาปัตยกรรมหลัก

ประเภท ก: เอกสารการออกแบบและก่อสร้าง - Design &
Construction Documents

1. การวางโปรแกรม
2. การวิเคราะห์บริเวณและสภาพแวดล้อม
3. การออกแบบขัน, ต้น
4. การประสานงานระบบวิศวกรรม
5. การวิเคราะห์ค่าก่อสร้าง
6. การค้นคว้ากฎหมายข้อบังคับ
7. การพัฒนาแบบ
8. การทําเอกสารการก่อสร้าง
9. การเขียนข้อกําหนดและการค้นคว้าวัสดุ
10. การตรวจเอกสารและการประสานงาน
รวมหน่ วยกิตฝึกทีจ ะต้องได้

หน่ วยกิ ตฝึ กขัน* ตํา
10
10
15
15
10
15
40
135
15
10
350*

*ตัวเลขรวม 360 นีจะเป็นผลรวมของหน่วยกิตขัน ตํา 275 หน่วยตามตารางบวกกับหน่วยฝึกทีสามารถเลือกเพิม เติมได้เองในเนือหาใดก็ได้ใน 1-10
ประเภท ข: การบริ หารงานก่อสร้าง –Construction
Administration
11. การประมูลและการต่อรองสัญญา
12. ช่วงการก่อสร้าง –ในสํานักงาน
13. ช่วงการก่อสร้าง –สังเกตการณ์งานก่อสร้าง
รวมหน่ วยกิตฝึกทีจ ะต้องได้
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หน่ วยกิ ตฝึ กขัน* ตํา
10
15
15
70*

95

*ตัวเลขรวม 70 นีจะเป็นผลรวมของหน่วยกิตขัน ตํา 40 หน่วยตามตารางบวกกับหน่วยฝึกทีสามารถเลือกเพิม เติมได้เองในเนือหาใดก็ได้ใน 11-3
ประเภท ค: การจัดการ - Management
14. การจัดการโครงการ
15. การจัดการในสํานักงาน
หน่ วยกิตเลือกเพิม ในหมวดนี,
รวมหน่ วยกิตฝึกทีจ ะต้องได้ในหมวดนี,

ประเภท ง: กิ จกรรมทีเกียวข้อง -Related Activities

หน่ วยกิ ตฝึ กขัน* ตํา
15
10
10
35

หน่ วยกิ ตฝึ กขัน* ตํา

16. การให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
10
17. กิจกรรมทีเ กีย วข้องอืน ๆ
0
รวมหน่ วยกิตฝึกทีจ ะต้องได้ในหมวดนี,
10
รวมหน่ วยกิ ตฝึ กทัง* สิ* นทีจะต้องได้จากการฝึ กงาน
700*
หน่ วยกิตตําสุดทีจ ะต้องได้ในประเภท ก ข ค และ ง จะต้องรวมได้ 465 หน่ วย ทีเ หลืออีก 235 หน่ วยให้เลือกฝึกในรายการใดก็
ได้จากเนื,อหาทัง, 4 ประเภท
ผูท้ ไี ม่ได้รบั ปริญญาตรี แต่ผ่านการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิชาชีพสถาปตั ยกรรมเกินชัน, ปี ท ี 3 อาจสมัครขอเข้าระบบ
ฝึกงานได้โดยการเพิม เวลาฝึกงานและเรียนเพิม ระหว่างการฝึกตามเงือ นไขพิเศษทีส ภาสถาปนิกกําหนดเฉพาะราย

1.2.6 สภาพของสภาวะสถานที ฝึกงาน – Training Setting

สภาพของสภาวะแวดล้อมของทีฝ ึ กงานมีค วามแตกต่ างและหลากหลาย การได้รบั โอกาสเรียนรู้และสะสมทักษะจึง
แตกต่างกันไปด้วย สภาสถาปนิกจึงแบ่งสภาพสภาวะของสถานฝึกงานไว้เป็ น 7 ลักษณะ ในแต่ละลักษณะจะยอมให้นับ
หน่ วยกิตต่างกันไปดังนี,

ตารางแสดงลักษณะสภาพการฝึ กงานและหน่ วยกิ ตฝึ กขัน ตํา ที สภาสถาปนิ กยอมรับ

ก
ข
ค
ง

จ
ฉ

ฉฉ

ลักษณะสภาพการฝึ กงาน

ฝึกงาน ภายใต้การดูแลโดยตรง1 ของ สถาปนิ กผู้มีใบอนุญาต2 และ
สํานักงานฯ จะต้อง ก) มีสถาปนิกเป็ น ผู้ใหญ่3 (Principal) และ ข) งานหลัก
เป็ นงานวิชาชีพสถาปตั ยกรรมทีม เี นื,อหาครบทุกประเภท
ฝึกงาน ภายใต้การควบคุมดูแลโดยตรง 1ของ สถาปนิกทีม ใี บอนุ ญาต แต่งาน
ในสํานักงานมีไม่ครบถ้วน แต่เข้มข้น และมีลกั ษณะเป็ นวิชาชีพ
สถาปตั ยกรรมครบตามประเภททีก ําหนด
ฝึกงานในสํานักงานสถาปนิกต่างประเทศครบ 235 หน่ วย ภายใต้การผูด้ แู ล
โดยตรง1 ของสถาปนิกทีไ ม่มใี บอนุ ญาตของสภาสถาปนิก
ได้รบั ประสบการณ์ทเี ป็ นงานสถาปตั ยกรรมโดยตรงครบ 235 หน่ วยภายใต้การ
ดูแลโดยตรง1 ในสํานักงานของวิศวกรผูม้ ใี บอนุ ญาต (โครงสร้าง โยธา
เครือ งกล หรือไฟฟ้า) หรือภูมสิ ถาปนิกผู้มใี บอนุ ญาต และทํางานเกี ยวกับ
อาคารและหรือภูมิสถาปัตยกรรม
ได้รบั ประสบการณ์ในลักษณะทีน อกเหนือจาก ก ข ค หรือ ง (แต่เกีย วกับการ
ออกแบบหรือการก่อสร้างสิง แวดล้อม) เช่น การวิเคราะห์อาคารเดิม การ
วางแผน การวางโปรแกรม การออกแบบภายใน ตรวจสอบแบบด้านเทคนิค
เกีย วข้องกับกิจการงานก่อสร้าง ฯลฯ (โดยการดูแลโดยตรงจากผูม้ ี
ประสบการณ์ในกิจการนัน, ๆ)
มีปริญญาโทหรือเอกและทําการสอน หรือ วิจยั ในสถาบันในสถาบันการศึกษา
วิชาชีพสถาปตั ยกรรมโดยตรงทีส ภาสถาปนิกรับรอง
ให้บริการวิชาชีพหรือให้บริการแก่ชุมชนทีไ ม่เข้าลักษณะ ก ข ค หรือ ง
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หน่ วยกิ ตฝึ กขัน* ตํา ทียอมรับ

ไม่จาํ กัด4

465 หน่ วยกิตฝึก4
235 หน่ วยกิตฝึก
235 หน่ วยกิตฝึก ให้เฉพาะประเภท
ข ค และ ง5
117 หน่ วยกิตฝึก ให้เฉพาะประเภท
ค และ ง5
245 หน่ วยกิตฝึกในประเภท ง
10 หน่ วยกิตฝึกในเนื,อหา 16
96

1

2

3

การดูแลโดยตรง หมายถึงระดับของการดูแลโดยบุคคลทีรบั หน้าทีดูแล โดยทัง สองฝ่ายทํางานในสํานักงานเดียวกันและมีสภาพการ
ทํางานทีทําให้พบปะติดต่อกันเป็ นกิจวัตร รวมทัง ผูด้ ูแลเป็ นหัวหน้าหรือผูบ้ งั คับบัญชาทีสามารถสั งงานและสอนรายละเอียดความรู้
ด้านเทคนิคของงานให้แก่ผฝู้ ึกงาน
ในการสะสมหน่ ว ยกิตตามสภาพงานประเภท (Setting) ก ถึง จ แต่ไม่ไ ด้เป็ น พนัก งานของสํา นักงาน ผูส้ มัครจะต้องแสดง
หลักฐานการรับรองว่าได้ฝึกงานภายใต้การดูแลของผูฝ้ ึกโดยตรง

สถาปนิ กผู้มีใบอนุญาต หมายถึงสถาปนิกผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาสถาปนิก

ผู้ใหญ่ หรื อ หัวหน้ า (Principal) หมายถึง ก (สถาปนิกผูด้ ูแลงานทีมีใบอนุ ญาตฯ ตามเกณฑ์ขา้ งต้น หรือ ข (บุคคลทีเป็ นผูบ้ ริหาร
สํานักงานวิชาชีพสถาปตั ยกรรมโดยลําพังหรือร่วมกับสถาปนิกผูม้ ใี บอนุญาต

4

ผู้ฝึกจะต้องสะสมในสภาพงาน ก ให้หน่ วยกิ ตอย่างตํา 235 หน่ วย

5

เพือให้เป็ นไปตามเงือนไขการฝึ กงาน หน่ วยกิตฝึ ก (รวมถึงทีสะสมมาจากการศึกษาเพิมเติม) จะต้องเป็ นหน่ วยกิตทีได้ระหว่างการ
ฝึกงานในเนือหาประเภท ก ข และ ค

1.2.7 เงือนไขระยะเวลาฝึ กงาน- Duration Requirement:

ในการฝึ กงานเพือสะสมหน่ ว ยกิตในสภาวะ (Setting) ก ข ง และ จ ผู้ฝึกงานจะต้อ งทํางานเต็ม เวลา 35 ชัวโมงต่

อ
สัปดาห์เป็ นเวลาต่อเนืองกันอย่างน้อย 10 สัปดาห์ หรืออย่างตํา 20 ชัวโมงต่

อสัปดาห์เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6
เดือน
1. การสะสมหน่ วยกิตฝึกตามสภาวะ ฉ ) สอน/วิจยั (ผูฝ้ ึกจะต้องเป็ นพนักงานเต็มเวลา)
2. หน่ วยกิตฝึกอาจสะสมได้จากการฝึกประเภท ง สําหรับประสบการณ์ทยี งั ไม่ถงึ ข้อกําหนดข้างต้น
3. เงือ นไขระยะเวลาจะนับได้เฉพาะทีส ภาสถาปนิกเห็นว่าเป็ นประสบการณ์ทพี อเพียงและต่อเนือง
4. ห้ามมิให้นําชัวโมงการฝึ

กทีเ ป็ นส่วนของหลักสูตรปริญญาทีส ภาสถาปนิกรับรองไม่ว่าจะเป็ นวิชาหลักหรือวิชา
เลือกการศึกษามานับเนือง
5. ห้ามนําชัวโมงการฝึ

กงานในต่างประเทศมานับ เว้นแต่เป็ นการฝึกภายใต้สถาปนิกผู้มใี บอนุ ญาต อย่างไรก็ด ี ผู้ท ี
ได้ทาํ งานในหน้าทีห วั หน้ างานออกแบบในสํานักงานทีเ ป็ นของสถาปนิกผู้มใี บอนุ ญาตในต่างประเทศเป็ นเวลา
มากกว่า 5 ปี อาจนับได้ว่าได้ผ่านการฝึกครบตามเกณฑ์แล้ว
6. การฝึกงานในสภาพสภาวะนอกเหนือไปจากทีก ล่าวอาจยอมรับได้หากสภาสถาปนิก พิจาณาเห็นว่าเทียบเท่า
กับการฝึกในสภาพสภาวะอันใดอันหนึงทีไ ด้กําหนดไว้
7. ในการประเมิน การฝึ ก สภาสถาปนิก อาจต้อ งการหลัก ฐานเพิม เติมด้า นคุ ณ ภาพและความประพฤติข อง
ประสบการณ์ได้ หากเห็นว่าหลักฐานทีม อี ยู่ยงั ไม่เพียงพอ

1.2.8 เนื) อหาการฝึ กงานและแก่นของความเป็ นงาน- IDP Training Area & Core Competencies

เพือ ให้ระบบสถาปนิกฝึกงานบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพในมาตรฐานเดียวกัน สภาสถาปนิกจึงกําหนดแบ่ง
เนื,อหาการฝึกงานวิชาชีพออกเป็ นเป็ น 4 ประเภท ประกอบด้วยเนื,อหาย่อย 16 ด้านดังนี,
1. ประเภท ก. เอกสารการออกแบบและการก่อสร้าง (Design and Construction Documents) ทีเ ป็ น
งานหลักในการปฏิบตั วิ ชิ าชีพทีไ ม่สามารถเรียนและหาทักษะได้จากมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
เนื,อหาทีเ กีย วข้องสัมพันธ์กนั แยกออกเป็ นเนื,อหาทีจ ะต้องฝึก 10 เรือ ง
2. ประเภท ข. การบริ หารสัญญาก่อสร้าง (Construction Contract Administration) ประกอบด้วยเนื,อหา
ความรูแ้ ละทักษะทีเ กีย วข้องกับสถาปนิกผูอ้ อกแบบทีจ ะต้องดูแลระหว่างงานของตนกําลังอยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้าง รวมทัง, การจัดการประมูลการต่อรองสัญญา ฯลฯ โดยแบ่งเนื,อหาการฝึก
ออกเป็ น 3 เรือ ง
3. ประเภท ค. การจัดการ (Management) ประกอบด้วยเนื,อหาว่าด้วยความรูแ้ ละทักษะการจัดการทัง, ใน
สํานักงานและการจัดการเกีย วกับโครงการ แยกเป็ น 2 เรือ ง
4. ประเภท ง. กิ จกรรมทีสมั พันธ์ (Related Activities) มีเนื,อหาเรือ งเกีย วกับการทําประโยชน์เพือ สังคม เป็ น
การสร้างสํานึกและความตระหนักทางจรรยาบรรณซึง ได้แก่ “งานบริการวิชาชีพแก่สาธารณะและ
ชุมชน”
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เพือ ให้การฝึกงานได้ผลสูงสุด จึงมีจาํ เป็ นอย่างยิง ทีค รูพเี ลีย, งจะต้องส่งเสริมให้มกี จิ กรรมทีค รอบคลุมเนื,อหาย่อยทีจ ะทํา
ให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลทางเทคนิค แนวคิดและหลักการต่างๆ ทีผ ฝู้ ึกงานจะต้องสร้างสมให้ได้ทงั , การพูดและการ
เขียน โดยควรจัดให้เป็ นกลุ่มกิจกรรมเชิงพฤติกรรมทีส ามารถแจงนับได้แยกเป็ น 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมทีเ ป็ นแก่นของความสามารถหรือความเป็ นงาน (Core Competency) ว่าศิษย์ฝึกงานจะต้องได้หวั ใจ
สําคัญของความเป็ นงานอะไรบ้าง
2. กิจกรรมทีเ ป็ นการเสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจ (Awareness and Understanding) ทีอ าจแจง
เป็ นกิจกรรมย่อย
3. กิจกรรมทีเ ป็ นการเสริมสร้างทักษะและการประยุกต์ (Skills and Application) โดยแจงเป็ นกิจกรรมย่อยเชิง
พฤติกรรม
รายละเอียดองค์ประกอบย่อยทัง, 16 กิจกรรมจะปรากฏแสดงไว้ในตัวอย่างสมุดปูมบันทึก

1.2.9 เงือนไขการศึกษาเสริ ม -Supplementary Education Conditions

สําหรับผูท้ มี คี วามพร่องในการศึกษาวิชาชีพหลักทีไ ด้รบั การอนุ มตั เิ ข้าระบบฝึ กงานจะต้องเรียนเพิม เติมในส่วนทีส ภา
สถาปนิกเห็นว่ายังขาดไป การศึกษาเสริมเพือ เพิม เติมมีความจําเป็ น 2 ประการดังนี,
1.
2.

เพือ เสริมและขยายความรู้ / ทักษะให้ครบถ้วนตามเงือ นไขการฝึกงาน และ
เพือ เป็ นการเปิดสมองรับข้อมูลความรูใ้ หม่ๆ ทีม ผี ลต่อการปฏิบตั วิ ชิ าชีพสถาปตั ยกรรม

การศึกษาเสริมดังกล่าวนี,จงึ ไม่อาจนํามานับรวมและถือเป็ นหน่ วยกิตฝึกงานในเนื,อหาต่างๆ 16 เนื,อหาทีก ําหนดได้ แต่
เป็ นการเติมเต็มส่วนขาดทีเ ป็ นเงือ นไขการสมัครเป็ นศิษย์ฝึกงาน และเป็ นการก้าวให้ทนั ความรูใ้ หม่ทเี กิดขึน, ในระหว่าง
การฝึกงาน
วิชาเสริมอาจจัดโดยสมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา หรือองค์การอืน ทีไ ด้รบั การรับรองโดยสภาสถาปนิก

1.2.10 สมุดปูมบันทึกหน่ วยฝึ กงาน - IDP Training Unit Workbook

ผูฝ้ ึกงานจะต้องมีสมุดปูมบันทึกการฝึกสําหรับกิจกรรมต่างๆ ทีจ ะใช้สาํ หรับตรวจสอบดังนี,:

1.
2.
3.

ประสบการณ์ทไี ด้รบั รายวัน
ภาพรวมเพือหาจุดอ่อนจุดแข็งในการฝึก
เป็ นข้อมูลสําหรับจัดทํารายงานการฝึกเพือส่งสภาสถาปนิก

รายละเอียดของสมุดปูมบันทึกจะประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ทีปรากฏตามตัวอย่างข้างล่างนี:
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ตัวอย่างสมุดปูมบันทึกทีจะปรากฏในเอกสารคู่มือปฏิ บตั ิ สาํ หรับครูพีเลีย' งและศิ ษย์ฝึกงาน (ตุ๊กตาเพือปรับ)
นายมติ ตัง พานิ ช

ชือ:

ชือผู้ว่าจ้าง:

บริ ษทั สํานักงานดี.เอส.บี .แอสโซซิ เอทส์
วันทีเริ มบันทึก: 1 พฤศจิกายน 2548

ปูมหน่ วยฝึ ก -Training Unit Log

สัปดาห์ที 1: (ใส่ช่วงเวลา) 1-6 พฤศจิกายน 2548

ประเภท ก: เอกสารการออกแบบ
และก่อสร้าง

อา.

1. การวางโปรแกรม
2. การวิเคราะห์บริเวณและสภาพแวดล้อม
3. การออกแบบขัน ต้น
4. การประสานงานระบบวิศวกรรม
5. การวิเคราะห์ค่าก่อสร้าง
6. การค้นคว้ากฎหมายข้อบังคับ
7. การพัฒนาแบบ
8. การทําเอกสารการก่อสร้าง
9. การเขียนข้อกําหนดและการค้นคว้าวัสดุ
10. การตรวจเอกสารและการประสานงาน

จ.

อัง.

ชัวโมง

พุธ

พฤ.

รวม ชม.
ประจํา
ศุกร์ เสาร์ สัปดาห์

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ประเภท ข: การบริหารงานก่อสร้าง

รวม
หน่ วย
ประจํา
สัปดาห์

รวม
หน่ วย
ประจํา
สมุดฯ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11. การประมูลและการต่อรองสัญญา
12. ช่วงการก่อสร้าง –ในสํานักงาน
13. ช่วงการก่อสร้าง –สังเกตการณ์งานก่อสร้าง

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

14. การจัดการโครงการ
15. การจัดการในสํานักงาน

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

16. การให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ประเภท ค: การจัดการ

ประเภท ง: กิ จกรรมทีเกียวข้อง
กิจกรรมเลือก
กิจกรรมเลือก
กิจกรรมเลือก
อืนๆ / โปรดระบุ

รวมปูมชัวโมงต่

อวัน

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สัปดาห์ที 2: (ใส่ช่วงเวลา) 8-13 พฤศจิกายน 2547
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ประเภท ก: เอกสารการออกแบบ
และก่อสร้าง

ชัวโมง

อา.

จ.

อัง.

1. การวางโปรแกรม
2. การวิเคราะห์บริเวณและสภาพแวดล้อม
3. การออกแบบขัน ต้น
4. การประสานงานระบบวิศวกรรม
5. การวิเคราะห์ค่าก่อสร้าง
6. การค้นคว้ากฎหมายข้อบังคับ
7. การพัฒนาแบบ
8. การทําเอกสารการก่อสร้าง
9. การเขียนข้อกําหนดและการค้นคว้าวัสดุ
10. การตรวจเอกสารและการประสานงาน

พุธ

พฤ

รวม ชม.
ประจํา
ศุกร์ เสาร์ สัปดาห์

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ประเภท ข: การบริหารงานก่อสร้าง

รวม
หน่ วย
ประจํา
สัปดาห์

รวม
หน่ วย
ประจํา
สมุดฯ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11. การประมูลและการต่อรองสัญญา
12. ช่วงการก่อสร้าง –ในสํานักงาน
13. ช่วงการก่อสร้าง –สังเกตการณ์งานก่อสร้าง

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

14. การจัดการโครงการ
15. การจัดการในสํานักงาน

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

16. การให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ประเภท ค: การจัดการ

ประเภท ง: กิ จกรรมทีเกียวข้อง
กิจกรรมเลือก
กิจกรรมเลือก
กิจกรรมเลือก
อืนๆ / โปรดระบุ

รวมปูมชัวโมงต่

อวัน

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

** หมายเหตุ ใช้รูปแบบของ AIA เป็ นแนวทางสําหรับสอบทานและพัฒนาต่อให้เหมาะสมกับประเทศไทย

0.00

0.00

0.00

1.2.11 คู่มือและแนวปฏิ บตั ิ สาํ หรับครูพีเลีย' ง (ดูผนวก 1.)

สถาปนิกผู้มใี บอนุ ญาตและมีประสบการณ์ทไี ด้ให้ความร่วมมือเสียสละรับเป็ น “ครูพเี ลีย, ง” (Mentor) และ “ศิษย์
ฝึกงาน” (Intern) จะได้รบั คู่มอื และแนวปฏิบตั ทิ สี ภาสถาปนิกจัดเตรียมให้ ซึง ประกอบด้วยแนวทางและขัน, ตอนต่างๆ
ทีจ าํ เป็ นในการฝึก และรับการฝึก รวมทัง, แบบฟอร์มต่างๆ ทีต อ้ งใช้ในกิจกรรมการฝึก

แม้การรับเป็ นครูพเี ลีย, งจะถือเป็ นหน้าทีท างจรรยาบรรณสําหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพทีม หี น้ าทีส ร้างสถาปนิกรุ่นหลังให้ม ี
ความสามารถสูงก็ตาม สภาสถาปนิกยังเห็นว่า การมีปฏิสมั พันธ์กับศิษย์ฝึกงานเป็ นกิจกรรมทีจ ะช่วยเสริมสร้างให้
สถาปนิกครูพเี ลีย, งผูน้ นั , ได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์ใหม่ๆ ในระหว่างการเป็ นครูพเี ลีย, งด้วยเช่นกัน ดังนัน, ครูพเี ลี,ยง
ทีก ําลังทําหน้ าทีต ามแนวทางของสภาสถาปนิกจะได้รบั “หน่ วยกิตพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง” หรือ หน่ วย “พวชก.” ที
สถาปนิกทุกคนจะต้องสะสมให้ครบตามเกณฑ์ทกี ําหนดก่อนการขอต่อใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ (โปรดดูหนังสือคู่มอื
และแนวปฏิบตั ฯิ ทีแ ยกต่างหาก –ผนวก 1)

1.2.12 หน่ วยงานและระบบระเบียนสถาปนิ กฝึ กหัด
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สภาสถาปนิกจะต้องยอมรับว่า บทบาทหลักในการดําเนินโครงการสถาปนิกฝึกหัดควรเป็ นของสมาคมวิชาชีพ
เนืองจากสมาคมฯ เป็ นฝ่ายปฏิบตั วิ ชิ าชีพ (Practitioners) ทีส มาชิกส่วนใหญ่มสี าํ นักงานและสถาปนิกทีม ปี ระสบการณ์
สูงเพียงพอแก่การรับเป็ นครูพเี ลีย, ง ดังนัน, จึงควรขอร้องให้แต่ละสมาคมวิชาชีพตัง, “กรรมาธิการโครงการสถาปนิก
ฝึกหัด” ขึน,
1) สภาสถาปนิกแต่งตัง* อนุกรรมการโครงการสถาปนิ กฝึ กหัดประกอบด้วย
•
•
•
•

กรรมการสภาสถาปนิกเป็ นประธานกรรมการ
ประธานกรรมาธิการโครงการสถาปนิกฝึกหัดของสมาคมวิชาชีพ 4 สมาคมเป็ นกรรมการ
ผูแ้ ทนสภาคณบดีคณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
หัวหน้าสํานักงานสภาสถาปนิกเป็ นเลขานุ การ

•
•

ประธานกรรมาธิการโครงการสถาปนิกฝึกหัด ของแต่ละสมาคมวิชาชีพ เป็ นประธานคณะทํางาน
นอกจากตัวผูท้ าํ งานของกรรมาธิการโครงการฯ แล้ว จะต้องมีผแู้ ทนจากสภาสถาปนิกจากแผนกระเบียน
1 คน และผูแ้ ทนสภาคณบดี 1 คน ร่วมเป็ นคณะทํางาน

อนุ กรรมการสภาสถาปนิกชุดนี,มหี น้าทีด แู ลและกํากับการให้ระบบสถาปนิกฝึกหัดดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีอาํ นาจตัง, คณะทํางานสถาปนิกฝึกหัด 4 สาขา ได้แก่ สาขาสถาปตั ยกรรมหลัก สถาปตั ยกรรมผังเมือง ภูม ิ
สถาปตั ยกรรม และสาขามัณฑนศิลป์และการออกแบบภายใน โดยคณะทํางานแต่ละสาขาประกอบด้วย

2) สํานักงานสภาสถาปนิกจะจัดตัง, แผนกงานใหม่เพือ วางระบบระเบียนบันทึกการฝึกงานของสถาปนิกฝึกหัดและครูพ ี
เลีย, งโดย มีหน้าที
1.
2.
3.
4.

ทําหน้าทีเ ป็ นสํานักงานของอนุ กรรมการโครงการสถาปนิกฝึกหัดของสภาสถาปนิก
จัดทํา บันทึกและรักษาเอกสารและหลักฐานการฝึกงานของสถาปนิกฝึกหัดแต่ละคน
จัดวางและดําเนินงานระบบระเบียนสําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึก –รอรับเจ้าหน้าทีใ หม่เต็มเวลา
จัดทําเอกสาร / ตําราประกอบการฝึกงาน –รอรับเจ้าหน้าทีใ หม่เต็มเวลา
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ผนวก 1. แนวปฏิ บตั ิ สาํ หรับครูพีเลียง (IDP Mentor1 Guidelines)
แนวปฏิบตั ใิ นส่วนนี, สภาสถาปนิกจะต้องจัดพิมพ์สาํ หรับแจกจ่ายให้สํานักงานสถาปนิกทุกสาขาทีอ าสารับเป็ นครูพเี ลีย, ง เนื,อหา
ข้างล่างนี,เรียบเรียงขึน, ตามแนวของสมาคมสถาปนิกอเมริกนั (AIA) ซึง ถือได้ว่าเป็ นประเทศทีม โี ครงการสถาปนิกฝึกหัดทีด ที สี ุด
ในโลกประเทศหนึง
แนวปฏิบตั ทิ ปี รากฏข้างล่างนี,เป็ นของสาขาสถาปตั ยกรรมหลัก ทําขึน, เพือ ให้คณะทํางานสาขาอืน ใช้เป็ นแนวทางพิจารณา
ปรับปรุงตามความเหมาะสมสําหรับแต่ละสาขา

แนวปฏิ บตั ิ สาํ หรับครูพีเลียง

โครงการพัฒนาสถาปนิ กฝึ กหัด
แนวปฏิบ ัต ิสํา หรับ ครูพเี ลี,ยงนี, ทําขึ,นเพือใช้เ ป็ นแหล่ ง ข้อ มูล และแนวทางสําหรับการดูแลสถาปนิ กฝึ ก หัด ในสํานั กงาน
ออกแบบหรือนอกสํา นัก งานออกแบบสํา หรับครูพเี ลี,ยงซึง เป็ น ผู้มบี ทบาทสําคัญ ในการช่วยพัฒ นาสถาปนิก ไทยรุ่น ใหม่ ให้ม ี
ความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบตั วิ ชิ าชีพบรรลุถงึ ระดับขีดความสามารถทางวิชาชีพทีท ดั เทียมนานาชาติในยุคแห่งการ
เปิดเสรีทางการค้าทีไ ด้เริม มาถึงประเทศไทยแล้ว
การพัฒนาวิ ชาชี พต่อเนื อง
สถาปนิกทีร บั เป็ นครูพเ,ี ลีย, ง (Mentor) ตามโครงการฝึกงานนี,จะย่อมได้รบั ความรูแ้ ละได้เรียนรู้ประสบการณ์ ใหม่ๆ พร้อม
กันไปกับผูฝ้ ึ กงานด้วย ดังนัน, ในกิจกรรมนี, สถาปนิกทีล งทะเบียนเป็ นครูพเี ลี,ยงจะได้รบั หน่ วยกิตการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง
(Continuing Professional Development) จํานวน 4หน่ วย ซึง เป็ นภาคบังคับทีเ ป็ นเงือ นไขในการขอต่อใบอนุ ญาตหรือ
ใบรับรองความชํานาญ
ดังนัน, ครูพเี ลีย, งจะต้องอ่านและเรียนรูเ้ อกสารแนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับครูพเ,ี ลีย, งนี,ให้เข้าใจและกรอกแบบฟอร์มหมายเลข กพวต.
02...... ส่งสภาสถาปนิกเพือ ลงทะเบียนภายในวันที 30ธันวาคม
วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้แนวทางของครูพีเลี*ยงก่อนทําหน้ าที
หลังจากอ่านคู่มอื แนวทางนี,แล้วครูพเี ลีย, งควรจะสามารถ:
1. รูจ้ กั บทบาทของการเป็ นครูพเ,ี ลีย, ง
2. รูว้ ่าสํานักงานของท่านจะได้ประโยชน์อะไรจากการเป็ นครูพเ,ี ลีย, ง
3. รูว้ ธิ กี ารช่วยเอือ, ให้สถาปนิกฝึกหัดสําเร็จหลักสูตรการฝึกงาน
4. รูว้ ธิ กี ารจัดประชุมประเมินความก้าวหน้าของสถาปนิกฝึกหัด
5. รูว้ ่าตัวท่านเป็ นผูม้ คี วามสําคัญต่ออนาคตของสถาปนิกไทย

สถานทีติดต่อ

ฝา่ ยพัฒนาสถาปนิกฝึกหัด
สํานักงานสภาสถาปนิก
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร ถนนวิสุทธิกษัตริย์
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร 8880-280-02โทรสาร 8882-280-02

www.thaiarchitects.org / E-mail: office@thaiarchitects.org

1

*men·tor นาม อ่านว่า “เม็นธอร์” หรื อ “เมนทัวร์”
experienced adviser and supporter: somebody, usually older and more experienced, who provides advice and support to, and
watches over and fosters the progress of, a younger, less experienced person

be a mentor to somebody: to act as a mentor to somebody, especially a junior colleague) จาก Encarta -เดชา
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หัวข้อเรือง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บทนํา
ครูพเี ลีย ง (Mentor) คืออะไร
ความรับผิดชอบของครูพเี ลีย ง
รายการตรวจสอบการฝึกงาน
ประโยชน์ทไี ด้
ตัวอย่างแห่งความสําเร็จ
สรุป
ผนวก A ข้อมูลเกียวกับโครงการฝึกงาน
ข้อบังคับของหน่วยฝึก
สภาพสภาวะการฝึกงานและหน่วยกิต ฝึกมากสุดทียอมให้
เงือนไขทีมผี ลต่อการฝึกงาน
ผนวก B
แก่นของความเป็ นงาน
ประเภท A: หมวดการออกแบบ การเขียนแบบและการจัดทําเอกสาร
ประเภท B: หมวดการบริหารการก่อสร้าง
ประเภท C: การจัดการ
ประเภท D: กิจกรรมทีเกียวข้อง
ผนวก C
แนะนําเว็บไซต์ /
หนังสืออ่านประกอบทีแนะนํา
ผนวก D
แบบฟอร์มข้อมูลการศึกษาต่อเนืองของสมาคมสถาปนิก
ผนวก E
แบบรายงานการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองของสภาสถาปนิก

รายชือ สํานักงานออกแบบทีใ ห้ความร่วมมือสําหรับโครงการสถาปนิกฝึกหัดและรายชือ ครูพเี ลีย, ง
แหล่งค้นคว้าและทีตดิ ต่อเกียวกับโครงการการฝึกงาน

คําถามบ่อย -คถบ. / FAQ –Frequent Asked Questions
รายการตรวจสอบสําหรับคณะทํางาน
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(สําหรับแยกจัดพิมพ์เป็ นเล่มแจกครูพเี ลีย ง)

1. บทนํา
โครงการการฝึ กงานสถาปนิ กฝึ กหัด
(Intern Development Program)

แต่ก่อนการก้าวเข้าสู่ความเป็ นสถาปนิกจะต้องเข้าฝึ กงานกับนายช่างใหญ่เป็ นเวลานานหลายปี ก่อนจึงจะออกไปทํางานเองได้
ปจั จุบนั วิชาชีพสถาปตั ยกรรมเริม จากมหาวิทยาลัยก่อนและต้องฝึ กงานในสํานักงานอีก 3ปี จงึ จะมีสทิ ธิขอสอบและจดทะเบียน
เป็ นสถาปนิกได้ ทัง, นี,ไม่นับการฝึกงานภาคฤดูรอ้ นทีเ ป็ นส่วนของหลักสูตร
ในสหรัฐฯ แม้แต่ละรัฐจะกําหนดเงือ นไขขัน, ตําในการฝึกงานของรัฐไว้ แต่ก็ยอมรับโครงการฝึกงานของสภาสถาปนิกอเมริกันและ
สมาคมสถาปนิกอเมริกนั เป็ นมาตรฐาน โดยให้สภาสถาปนิกฯ เป็ นผูก้ ําหนดหลักสูตรฝึกงานสําหรับใช้บงั คับกับผู้ฝึกงานก่ อนขอ
สอบจดทะเบียนและขอรับประกาศนียบัตรของสภาสถาปนิกฯ

การจัดให้ผฝู้ ึกงานได้ทาํ งานทุกด้านในสํานักงาน จะทําให้ผฝู้ ึกงานได้รบั ประสบการณ์วชิ าชีพสูงสุดในระยะเวลาทีจ ํากัด ในการนี,
ครูพเี ลีย, งย่อมมีบทบาทสําคัญ โดยเฉพาะการให้ได้รบั การดูแลแนะนํ าเป็ นรายวัน ดังนัน, สภาสถาปนิกจึงสนับสนุ นให้ผู้ฝึกงาน
หาครูพเี ลีย, งทีเ ป็ นสถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตทีท าํ งานในทีเ ดียวกันเป็ นหลัก การมีครูพเี ลียงอยู่ในสํานักงานอืนอาจทําได้โดยการ
อนุ มตั ขิ องสภาสถาปนิก

แนวทางนี, ทําขึ,นเพือช่วยครูพเี ลี,ยงซึง มีบทบาทสํา คัญมาก ประกอบด้วยคํา อธิบายสังเขปในการให้การฝึ กงาน ตัวอย่างของ
ผลสําเร็จเกีย วกับความสัมพันธ์ระหว่างสถาปนิกครูพเี ลีย, งกับสถาปนิกผูฝ้ ึกงาน ความสามารถทีถื" อว่าเป็ นแกนของความเป็ นงาน
ทีเ ป็ นเงือ นไขแห่งผลสําเร็จของการฝึกงาน อย่างไรก็ด ี แนวทางนี,ยงั เป็ นเพียงการเริม ต้นทีถ ูกแนวทางเท่านัน, ความสําเร็จของ
การฝึกงานทีแ ท้จริงจะอยู่ทคี วามสัมพันธ์ทดี รี ะหว่าง “ครู” พีเ ลีย, งกับ”ศิษย์” ผูฝ้ ึกงาน

1. ครูพีเลียงคืออะไร -What is a Mentor ?
พจนานุ กรมเว็บสเตอร์ให้นิยาม “ครูพเี ลีย, ง” ว่าเป็ น “ ...ผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาหรือผูช้ แ,ี นะทีเ ชือ ถือได้; ครูพเ,ี ลีย, งกวดวิชา หรือ ครูพ,เี ลี,ยง
ฝึกงาน” นัน คือ ลักษณะสําคัญของครูครูพเ,ี ลีย, ง คือการอุทศิ ตนเอาใจใส่ในพัฒนาการของศิษย์ทงั , ด้านวิชาชีพและพัฒนาการด้าน
ส่วนตัว
บทบาทของครูพเี ลีย, งในโครงการสถาปนิกฝึกงานก็คอื การ “กระตุ้น” “ชี* นํา” และให้ “การปรึกษาหารือ”
ในฐานะของผูก้ ระตุน้ ครูพเี ลีย, งอาจให้กําลังใจผูฝ้ ึกงานเอาชนะสิง ท้าทายในงานทีอ าจทําให้เกิดการท้อถอย ทัง, ในสํานึกและนอก
สํานึก ครูพเี ลีย, งทีด คี วรเข้าใจให้ได้ว่าการมอบภาระหรือให้อาํ นาจผูฝ้ ึกงานทีพ อเหมาะจะได้ผลดีมากกว่าการสอนด้วยคําพูด ใน
ฐานะของผู้ช,แี นว ครูพ ีเ ลี,ย งสามารถแนะนํ า โครงข่ า ยของแหล่ ง ข้อ มูล และชี,โ อกาสให้ผู้ฝึ ก งาน และโดยทีค รูพ ีเ ลี,ย งไม่ ใ ช่
ผูเ้ ชีย วชาญในทุกเรือ ง การช่วยบอกแหล่งข้อมูลทีถ กู ต้องและเหมาะสมให้ศษิ ย์ฝึกงานค้นหาเองแล้วคอยติดตามเรียนรู้ด้วยก็ถอื
ว่าเป็ นการเพียงพอ
ในฐานะของทีป รึกษา (counselor) ครูพเี ลีย, งสามารถช่วยผูฝ้ ึกงานวางแผนเส้นทางชีวติ ได้ การเป็ นพีเ ลี,ยงเปรียบเสมือนถนนที
เดินรถไปมาสองทาง นัน คือการเรียนรูซ้ งึ กันและกัน
การเป็ นทางการ กับแบบเป็ นกันเอง
การเป็ นพีเ ลี,ยงแบบกันเองหมายถึงการไม่เกียวข้อ งกับองค์ก รมากเกินไป ในลักษณะนี, ครูพ ีเลี,ยงและผู้ฝึกงานทําความรู้จ ัก
คุ้นเคยซึง กัน และกัน มีก ารแลกเปลียนความคิดเห็น และต่ อรองว่า จะฝึ ก สอนกันในลัก ษณะอย่า งไร ความสัม พัน ธ์แ บบเป็ น
ทางการอาจเกิด จากการติด ต่ อระหว่า งองค์ก รต่ อ องค์ก ร เช่ น ให้สมาคมวิช าชีพ หรือ สถาบัน การศึกษาเป็ น ผู้ตดิ ต่ อ ให้ ซึง
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ความสัมพันธ์อ ย่างหลังนี,อาจอยู่ได้เพียงสัปดาห์เดียว เดือนเดียว ปี เดียวหรือเป็ นทศวรรษก็ได้ ขึ,นอยู่กับความสัมพันธ์แบบ
กันเองทีจ ะเกิดขึน, ในภายหลัง
การฝึ กตัวต่อตัว กับ การฝึ กเป็ นกลุ่ม
การฝึกงานแบบปกติมกั เป็ นแบบตัวต่อตัวระหว่างครูพเี ลีย, งกับผูฝ้ ึกงาน จุดแข็งของแบบปกติคอื ความสามารถในการสนองความ
ต้องการเฉพาะตัวของผูฝ้ ึกงาน ในขณะทีก ารฝึกงานแบบเรียนรูเ้ ป็ นกลุ่มนัน, อาจใช้ครูพเี ลีย, งคนเดียวดูแลผู้ฝึกงานมากว่าหนึงคน
นัน, ดีตรงทีก ารขาดแคลนครูพเี ลีย, ง

2. ความรับผิ ดชอบของครูพีเลียง - Mentor Responsibilities
ครูพีเลี*ยงมีภาระรับผิ ดชอบดังนี* :1. มีความรูแ้ ละคุน้ เคยกับเงือ นไขการขอสอบรับใบอนุ ญาตหรือใบรับรองความชํานาญของสภาสถาปนิก
2. ทําความคุน้ เคยกับเงือ นไขการฝึกงานของสภาสถาปนิกและสมาคมวิชาชีพ
3. พบปะกับผูร้ บั การฝึกอย่างเป็ นกิจจะลักษณะเป็ นประจําอย่างน้ อยปี ละ 3ครัง, เพือตรวจสอบความก้าวหน้ าและ
เป้าหมาย
4. ถ้าผูร้ บั การฝึกมีปญั หาในเนื,อหาการฝึ กหมวดใดๆ ครูพ,เี ลี,ยงจะต้องเป็ นผู้ให้ข้อแนะนํ าเพิม เติม ในกรณีทศี ิษย์
ทํางานทีอ นื ครูพเ,ี ลีย, งจะต้องติดต่อหารือกับนายจ้างของศิษย์
5. ตระหนักในจริยธรรมของความรับผิดชอบทีจ ะฝงั ลึกในสัมพันธภาพของครูและศิษย์ทจี ะมีขน,ึ เมือ เวลาผ่านไป
6. ให้เวลาทีจ าํ เป็ นในการช่วยเหลือ แนะนําและให้การสนับสนุ น
7. ตัง, ใจฟงั อย่างเอาใจใส่และสนองตอบอย่างเห็นใจต่อคําถามและข้อกังวลทีศ ษิ ย์ฝึกงานทีอ าจมีขน,ึ
8. สร้างโอกาสแห่งการเป็ นผูน้ ําโดยการแนะและกระตุน้ ศิษย์ให้เข้าร่วมช่วยเหลือทํากิจกรรมส่วนรวมและให้บริการ
แก่ชุมชน
9. คอยสดับตรับฟงั และให้ขอ้ ติตงิ ย้อนกลับ รวมทัง, การให้ความคิดต่างๆ ทีเ ป็ นประโยชน์
รายการตรวจสอบในการพบปะครัง* แรก -Checklist For Introductory Meeting

การพบปะกันครัง, แรกระหว่างครูพเี ลีย, งกับศิษย์ผฝู้ ึกงานมีความสําคัญมาก: □ อภิปรายแลกเปลีย นข้อคิดเห็นในสิง ทีศ ษิ ย์ฝึกงานคาดหวังจากการฝึกงาน
□ วาง “แผนฝึก” สําหรับศิษย์เพือ ให้จบหลักสูตรการฝึกงาน
□ กําหนดขัน, ตอนสําหรับศิษย์ฝึกงานเพือ ใช้ในการติดต่อกับตนเอง กําหนดตารางนัดหมายพบตัวในอนาคต
□ วางระบบและวิธกี ารด้านเอกสารสําหรับบันทึกกิจกรรมการฝึกเป็ นบันทึกประจําวันหรืออย่างอืน
รายการตรวจสอบสําหรับการนัดพบ: Checklist For Subsequent Meetings

ในการนัดพบ ครูครูพ,เี ลี,ยงและศิษย์ฝึกงานจะดูและประเมินประสบการณ์ ของศิษย์ฝึกงานทีเ พิม ต่อจากการพบปะครัง, ก่ อนซึง
รวมถึง: □ ได้ประสบการณ์ใดเพิม ขึน, จากการทํางานบ้าง
□ งานทีท าํ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
□ บทบาทของศิษย์ฝึกงานควรเป็ นอย่างไร
□ ตรวจรายงานคาบการฝึกงานของศิษย์ฝึกงานตามหน่ วยหลักสูตรของ IDP ว่าครบถ้วนแล้วจึงลงนาม
)การเป็ น ครูค รูพ,เี ลี,ย งฝึ ก นี, มไิ ด้ถอื เป็ น การรับ รองผลการฝึ กของศิษ ย์ฝึ กงาน นายจ้างของศิษ ย์ฝึก งานคือ
ผูร้ บั ผิดชอบในการรับรองผล(
□ ถ้ายังไม่ได้ประสบการณ์มากพอ ศิษย์ฝึกงานควรปฏิบตั ติ นต่อไปอย่างไร ควรติดต่อกับนายจ้างหรือไม่
□ ตรวจตัวอย่างงานทีท าํ
□ ดูว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทไี ด้กําหนดร่วมกันไว้ในการพบปะครัง, ก่อนบรรลุผลหรือไม่
□ ดูว่าในการฝึกขัน, ต่อไปควรเน้นหนักการฝึกในด้านใดบ้าง
□ พูดคุยหารือในประเด็นต่างๆ ทีเ กีย วกับการประกอบอาชีพ
□ บันทึกเอกสารกิจกรรมการฝึกงานเป็ นบันทึกรายวันหรืออย่างอืน
□ กําหนดวันเวลาการนัดพบครัง, ต่อไป
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3 .ประโยชน์ จะทีได้รบั – Benefits

1. การเป็ นครูครูพเ,ี ลีย, งฝึกจะช่วยให้ระลึกถึง “ประกายไฟ” แรกทีท าํ ให้ท่านเริม เป็ นสถาปนิก ครูพ,เี ลี,ยงมักจะรู้สกึ
ได้ถงึ พลังทีฟ ,ืนใหม่จากการทํางานร่วมกับศิษย์ฝึกงานทีก ระตือรือร้น
2. ครูพเ,ี ลีย, งผูฝ้ ึก จะได้ทกั ษะในการสือ ความและในการเป็ นผูน้ ําเพิม ขึน,
3. โดยทีก ารฝึ กงานเปิ ดช่องทางให้ครูฯ ได้เรียนรู้จากนักวิชาชีพรุ่นใหม่ด้วย ดังนัน, ครูพ,เี ลี,ยงผู้ให้การฝึ กย่อม
ได้รบั ทักษะในเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปพร้อมกันด้วย
4. ในด้านจรรยาบรรณและด้านจิตใจ การช่วยฝึกฝนชนรุ่นหลังจึงเป็ นการตอบแทนแก่วชิ าชีพ
5. ผลดีทสี าํ นักงานทีเ ป็ นทีฝ ึกงานได้รบั คือการเพิม ความยืนยาวในการทํางานของลูกจ้าง การเพิม แรงกระตุ้น ลด
เวลาทีล กู จ้างเสียไปในการเรียนรูง้ าน เพิม ขีดความสามารถในความมุ่งมันของสํ

านักงานและขีดความสามารถ
ในการได้ตวั พนักงานระดับดีเยีย ม

เป็ น ทีย อมรับทัว โลกว่ าความเข้มแข็ง คุณภาพและประสิทธิภ าพของวิช าชีพเกิดจาก “การเปลี ย นถ่ ายที ไ ร้ รอย
ตะเข็บ” ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และ จากการต่อยอดฐานความรู้ทมี อี ยู่เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ รวมทัง, การเปลีย นถ่าย
จากผูอ้ าวุโสไปยังผู่อ่อนวัยกว่า

4 .ตัวอย่างแห่งความสําเร็จ (ของต่างประเทศ)

มองวิ สยั ทัศน์ ใหม่: สํานักงานในบทบาทของครูฝึก
RE-ENVISIONING MENTORSHIP: THE FIRM AS MENTOR
By Chad Askew
)เรือ งราวน่ าใช้เป็ นตัวอย่างไทยได้(

กระบวนการให้การฝึ กงานเป็ นมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนสองฝ่ายคือครูพเี ลี,ยง กับ ศิษย์ฝึกงาน ผู้เขียนจบปริญญาโท
สถาปตั ยกรรมศาสตร์ และ โชคดีทมี ีโอกาสได้เคยฝึ กงานใน สํา นักงานทีม" ีสํานึ กทางจรรยาบรรณให้ค วามสําคัญ ในการให้
การศึกษาและให้การฝึกสอนงาน และผูเ้ ขียนก็ยงั ได้ได้พบว่า บทบาทในการฝึ กสอนไม่ได้จํากัดอยู่เพียงครูพเี ลี,ยงและบุคคลอืน
ในสํานักงานอีกเพียง 3-2คนเท่านัน, ยังมีคนอืน ๆ นอกสํานักงาน เช่นทีป รึกษาหรือแม้แต่คนทีก องควบคุมอาคารของเทศบาลก็
สามารถทําหน้าทีเ ป็ นครูพเ,ี ลีย, งได้ในขัน, ตอนใดขัน, ตอนหนึงของกระบวนการฝึ ก ทําให้ผู้เขียนค่อนข้างจะมันใจได้

ในภายหลังว่า
บุคลากรอืน ทัง, สํานักงานยังถือเป็ นครูพเี ลีย, งได้อกี ด้วย

การเปิ ดใจให้กว้างเป็ นสิ งจําเป็ น

การเปิ ด ใจกว้างของทัง, สํานักงานคือหัวใจในการสร้างสิง แวดล้อ มทีเ ป็ นคุ ณแก่ การฝึ กฝนให้เจริญงอกงาม ประสบการณ์ ของ
ผูเ้ ขียนพบว่าเจ้าของหรือหุน้ ส่วนหลักของสํานักงานมีส่วนมากถึงระดับวิกฤติ ทีจ ะทําให้พนักงานระดับรองลงมาเกิดความรู้สกึ
ร่วมในการพัฒนาศิษ ย์ฝึกงาน สามารถทําให้พนักงานเดิมมีค วามอดทนในการอธิบายและชี,แนะมากขึ,น และด้ว ยการพบปะ
ทํางานร่วมกันเป็ นการประจําวันยังเอือ, ให้การเรียนรูเ้ กิดได้เร็วขึน,

โดยพืน, ฐานแล้ว ความสําคัญมาตกอยู่ทกี ารเข้ามามีส่วนเกีย วข้องของผูใ้ หญ่ในสํานักงานทีผ ู้ซงึ จะมีส่วนเป็ นอย่างมากในการทํา
ให้ศิษย์ฝึกงานได้ประสบการณ์ สูงสุด นอกจากนี, การสร้างบรรยากาศแห่ งมิตรภาพทีด คี อื หัวใจของกระบวนการฝึ ก ถ้าศิษ ย์
ฝึกงานรูส้ กึ เกรงใจหรือไม่มคี วามสะดวกใจทีจ ะถาม ทุกอย่างในกระบวนการก็ลม้ เหลว ความใจกว้างจึงมีความสําคัญ

นอกจากนี, การจัดให้ผฝู้ ึกงานนัง อยู่ในมุมสบาย ซึง หมายถึงการทีผ ฝู้ ึกงานสะดวกทีจ ะสอบถามและได้รบั การแนะนํ าช่วยเหลือไม่
ว่าคําถามนัน, จะตืน, เขินเพียงใด และทีด สี ุดคือการสร้างบรรยากาศของการร่วมทีม เกื,อหนุ นกันไม่เป็ นลักษณะของการสังและรั

บ
คําสัง ซึง จะเป็ นการสร้างบรรยากาศการทํางานเป็ นทีมและมีผฝู้ ึกงานทีร สู้ กึ ว่าตนมีความสําคัญรวมอยู่ในนัน, ด้วย
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เคล็ดสําหรับครูครูพเี' ลีย' ง - Tips for Mentors

ประสบการณ์ ทไี ด้รบั จากการเป็ น ศิษย์ฝึก งานทําให้ผู้เ ขียนกล่ าวได้เต็มปากว่า การฝึ ก นี,เป็ นการศึก ษาทีด เี ยีย ม ผลงานของ
พนักงานหลายๆ คนทีร วมอยู่ในทีเ ดียวกันย่อมกลายเป็ นแหล่งเรียนรูท้ ยี งิ ใหญ่
ความสนใจและความตัง, ใจของนักวิชาชีพทีใ ห้แก่การศึกษาและการฝึกแก่ศษิ ย์ฝึกงานทีอ ่อนวัยกว่าถือเป็ นการสร้างมิตรภาพทีด ี
ทีส ุด
อย่าปล่อยให้ศิษ ย์ฝึก งานนัง ทีม ุ มห้อ ง ให้เขีย นแต่ แบบขยายส้วม การให้เ ขามีส่วนร่ วมกระบวนการคือ วิถที ีดที สี ุด สู่การเป็ น
สถาปนิกทีด ี เจ้าของสํานักงานควรเต็มใจทีเ ข้ามาทํางานร่วมกับศิษย์ฝึกงานบ้าง จากประสบการณ์ ของผู้เขียนเองพบว่า การได้
ทํางานร่วมกับเพือ นร่วมทีมเป็ นการศึกษาทีด ที สี ุดในการสร้างสมประสบการณ์

เคล็ดสําหรับผูฝ้ ึ กงาน - Tips for Interns

ในฐานะของผูฝ้ ึกงาน ท่านจะต้องผลักดันตนเองให้ไปถึงศักยภาพสูงสุดแห่งความสามารถของตนเองให้ได้ อย่าพอใจและหยุดอยู่
กับงานทีท ํา เสร็จถ้ายัง รู้สกึ ว่ายังสามารถทํางานได้อกี สํานักงานฯ ย่อมจะรู้ว่า ผู้ฝึกงานต้อ งการและสนใจอยากทําอะไร อย่ า
เกรงใจทีจ ะถามและร้องหาความช่วยเหลือในสิง ทีท ่านไม่ทราบหรือไม่แน่ ใจ ควรช่วยผูฝ้ ึกงานคนอืน ทีร ่วมงานอยู่ด้วยกันโดยการ
แลกเปลีย นประสบการณ์ ช่วยกันหาทางร่วมมือเพือ ให้ได้มาความรูแ้ ละประสบการณ์ ให้มากทีส ุดตลอดเวลา หากมีกิจกรรมของ
สมาคมวิชาชีพของตนก็ให้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย

สํานักงานออกแบบในฐานะของครูพีเลีย' ง - The Firm as Mentor

เมือ รวมปจั จัยเกื,อหนุ นเหล่านี,เข้าด้วยกัน ระบบการฝึ กงานสามารถเปลีย นผู้ฝึกงานให้เป็ นสถาปนิกทีด แี ละมีความสามารถได้
โดยไม่ยาก และหากเราช่วยกันดํา เนินระบบนี, อย่างจริงจัง สํานักงานเองก็จะดีและเจริญได้เป็ นอย่างดี ผู้เขียนเข้าใจดีว่าทุ ก
สํานักงานออกแบบคงไม่มบี รรยากาศทีด แี ห่งความเป็ นครูพเี ลีย, งดังกล่าวเสียทัง, หมด แต่ก็อยากบอกว่ามันสามารถเป็ นได้โดยไม่
ยาก เพียงแต่ลงทุนเวลามากขึน, เล็กน้อย เพิม ความอดทนขึน, เล็กน้อยและความมีความห่วงใยอีกขึน, อีกเล็กน้อย

สร้างสิ งทีแตกต่าง - Make a Difference

สรุป

โดยการเป็ นครูพเี ลีย, งให้แก่บณ
ั ฑิตใหม่ผเู้ ป็ นศิษย์ฝึกงาน )ภายในหรือภายนอกสํานักงาน (ท่านจะกลายเป็ นผู้มสี ่วนร่วมในการ
เตรียมสถาปนิกรุ่นน้องหรือรุ่นลูกหลานให้มคี วามสามารถสูงและมีคุณธรรม เพือรับมือกับโลกไร้พรมแดนในยุคใหม่ทจี ะต้องมี
การแข่งขันอย่างดุเดือด ท่านจะกลายเป็ นผูม้ โี อกาสในการสร้างความแตกต่างในวิชาชีพสถาปตั ยกรรม ซึง ความแตกต่างนัน, ก็
คือ สถาปนิกไทยทีสามารถแข่
"
งขันได้ในระดับนานาชาติ กับ สถาปนิกไทยทีล" ้าหลังเป็ นรองแม้กับสถาปนิกเพือ" นบ้าน อนาคต
ของสถาปนิกรุ่นน้องและรุ่นลูกหลานอยู่ในกํามือของพวกเราผูม้ ปี ระสบการณ์ทุกคน
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ผนวก A.

ข้อมูลเกียวกับการฝึ กงาน

ข้อบังคับของหน่ วยฝึ ก -IDP Training Unit Requirements
สถาปนิกฝึกหัดจะต้องสะสมหน่ วยกิตฝึกงานให้ได้ครบ 700หน่ วยจึงจะมีสทิ ธิในการขอสอบรั
8
บใบอนุ ญาต /ใบรับรอง 1หน่ วย
ฝึกมีค่าเท่ากับ 8ชัวโมงฝึ

กงานในกิจกรรมทีย อมรับได้ในของแต่ละประเภทการฝึก ตารางต่อไปนี,แสดงประเภทของสาระการฝึ ก
พร้อมทัง, รายละเอียดของนํ,าหนักหน่ วยฝึก
ประเภท A: เอกสารการออกแบบและก่ อ สร้ าง - Design &
Construction Documents
1. การวางโครงการ
2. การวิเคราะห์บริเวณและสภาพแวดล้อม
3. การออกแบบขัน, ต้น
4. การประสานงานระบบวิศวกรรม
5. การวิเคราะห์ค่าก่อสร้าง
6. การค้นคว้ากฎหมายข้อบังคับ
7. การพัฒนาแบบ
8. การทําเอกสารการก่อสร้าง
9. การเขียนข้อกําหนดและการค้นคว้าวัสดุ
10. การตรวจเอกสารและการประสานงาน
รวมหน่ วยกิตฝึกทีจ ะต้องได้

หน่ วยกิ ตฝึ กขัน* ตํา
10
10
15
15
10
15
40
135
15
10

350*

*ตัวเลขรวม 360 นีจะเป็ นผลรวมของหน่วยกิตขัน ตํา 275 หน่วยตามตารางบวกกับหน่วยฝึกทีส ามารถเลือกเพิม เติมได้เ องในเนือหาใดก็ได้
ใน 1-10

ประเภท B:

การบริ หารงานก่ อสร้ า ง –Construction
Administration
11. การประมูลและการต่อรองสัญญา
12. ช่วงการก่อสร้าง –ในสํานักงาน
13. ช่วงการก่อสร้าง –สังเกตการณ์งานก่อสร้าง
รวมหน่ วยกิตฝึกทีจ ะต้องได้

หน่ วยกิ ตฝึ กขัน* ตํา
10
15
15

70*

*ตัวเลขรวม 70 นีจะเป็ นผลรวมของหน่วยกิตขัน ตํา 40 หน่วยตามตารางบวกกับหน่วยฝึกทีส ามารถเลือกเพิม เติมได้เองในเนือหาใดก็ได้ใน
11-3
ประเภท C: การจัดการ - Management
14. การจัดการโครงการ
15. การจัดการในสํานักงาน
หน่ วยกิตเลือกเพิม ในหมวดนี,
รวมหน่ วยกิตฝึกทีจ ะต้องได้ในหมวดนี,

ประเภท D: กิ จกรรมทีเกี ยวข้อง - Related Activities
16. การให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
17. กิจกรรมทีเ กีย วข้องอืน ๆ
รวมหน่ วยกิตฝึกทีจ ะต้องได้ในหมวดนี,

รวมหน่ วยกิ ตฝึ กทัง* สิ* นทีจะต้องได้จากการฝึ กงาน

หน่ วยกิ ตฝึ กขัน* ตํา
15
10
10
35
หน่ วยกิ ตฝึ กขัน* ตํา
10
0
10
700*

หน่วยกิตตํา สุดทีจ ะต้องได้ในประเภท ก ข ค และ ง จะต้องรวมได้ 465หน่วย ทีเ หลืออีก 235หน่วยให้เลือกฝึกในรายการใดก็ได้จากเนือหา
ทัง 4ประเภท
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สภาพสภาวะการฝึ กงานและหน่ วยกิ ต ฝึ กมากสุดทียอมให้
Training Settings and Maximum Training Units Allowed

สถาปนิ กฝึ กหัด จะได้หน่ วยกิตฝึ กเมือเป็ น ลูกจ้างอยู่ในสภาพสภาวะการฝึ กงานทีไ ด้รบั การยอมรับจากสภาสถาปนิก ตาราง
ข้างล่างนี,คอื รายการของสภาพสภาวะของสถานทีฝ ึ ก (Training setting) ทีส ภาสถาปนิกยอมรับได้ หน่ วยกิตฝึ กสูงสุดทีย อมให้
นับได้ในแต่ละสภาวะทีส มั พันธ์กบั เงือ นไขระบบการฝึกงานของสภาสถาปนิก
หน่ วยกิ ตฝึ กขัน* ตํา ที
ลักษณะสภาพการฝึ ก
ยอมรับ
4
1
2
A/ก
ไม่
จ
า
ํ
กั
ด
ฝึ ก งาน ภายใต้ ก ารดู แ ลโดยตรง ของ สถาปนิ กผู้ มี ใ บอนุ ญ าต และ
สํานักงานฯ จะต้อง ก) มีสถาปนิกเป็ น ผู้ใหญ่3 (Principal) และ ข) งานหลัก
เป็ นงานวิชาชีพสถาปตั ยกรรมทีม เี นื,อหาครบทุกประเภท
4
B/ข
ฝึกงาน ภายใต้การควบคุมดูแลโดยตรง 1ของ สถาปนิ กที มีใบอนุ ญาต แต่ 465 หน่ วยกิตฝึก
งานในสํานักงานมีไม่ครบถ้วน เข้มข้น และมีลกั ษณะเป็ นวิชาชีพสถาปตั ยกรรม
ครบตามประเภททีก ําหนด
C/ค
ฝึกงานในสํานักงานสถาปนิกต่างประเทศครบ 235 หน่ วย ภายใต้ การผู้ดูแล 235 หน่ วยกิตฝึก
โดยตรง1 ของสถาปนิกทีไ ม่มใี บอนุ ญาตของสภาสถาปนิก
D/ง
ได้รบั ประสบการณ์ทเี ป็ นงานสถาปตั ยกรรมโดยตรงครบ 235 หน่ วยภายใต้ การ 235 หน่ วยกิต ฝึ ก ให้5 เ ฉพาะ
ดูแ ลโดยตรง 1 ในสํ า นั ก งานของวิศ วกรผู้ ม ีใ บอนุ ญ าต (โครงสร้า ง โยธา ประเภท B C และ D
เครือ งกล หรือไฟฟ้า) หรือภูมสิ ถาปนิกผูม้ ใี บอนุ ญาตและทํางานเกียวกับอาคาร
และหรือภูมสิ ถาปตั ยกรรม
E/จ
ได้รบั ประสบการณ์ ในลักษณะทีน อกเหนือจาก ก ข ค หรือ ง แต่เกียวกับการ 117 หน่ วยกิต ฝึ ก5 ให้เ ฉพาะ
ออกแบบหรือ การก่ อ สร้า งสิง แวดล้อ ม (เช่ น การวิเ คราะห์อ าคารเดิม การ ประเภท C และ D
วางแผน การวางโครงการ การออกแบบภายใน ตรวจสอบแบบด้านเทคนิ ค
เกีย วข้องกับกิจการงานก่อสร้าง ฯลฯ (โดยการดูแลโดยตรงจากผูม้ ปี ระสบการณ์
ในกิจการนัน, ๆ(
F/ฉ
มีปริญญาโทหรือเอกและทําการสอน หรือ วิจยั ในสถาบันในสถาบันการศึกษา 245 หน่ วยกิตฝึ กในประเภท
D
วิชาชีพสถาปตั ยกรรมโดยตรงทีส ภาสถาปนิกรับรอง
FF/ฉฉ

ให้บริการวิชาชีพหรือให้บริการแก่ชุมชนทีไ ม่เข้าลักษณะ A B C หรือ D

10 หน่ วยกิตฝึกในเนื,อหา 16

เงือนไขทีมีผลต่อการฝึ กงาน

)เงือ นไขของสภาสถาปนิกตามเลขอ้างอิงเชิงอรรถในตารางข้างต้น(
1
การดูแลโดยตรง หมายถึงระดับของการดูแลโดยบุคคลทีร บั หน้ าทีด ูแล โดยทัง, สองฝา่ ยทํางานในสํานักงานเดียวกันและมี
สภาพการทํางานทีท ําให้พบปะติดต่อกันเป็ นกิจวัตร รวมทัง, ผู้ดูแลเป็ นหัวหน้ าหรือผู้บงั คับบัญชาทีส ามารถสังงานและสอน

รายละเอียดความรูด้ า้ นเทคนิคของงานให้แก่ผฝู้ ึกงาน
ในการสะสมหน่ วยกิตตามสภาพงานประเภท (Setting) A ถึง E แต่ไม่ได้เป็ นพนักงานของสํานักงาน ผู้สมัครจะต้องแสดง
หลักฐานการรับรองว่าได้ฝึกงานภายใต้การดูแลของผูฝ้ ึกโดยตรง
2
สถาปนิ กผู้มีใบอนุญาต หมายถึงสถาปนิกผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพจากสภาสถาปนิก
3
ผู้ใหญ่ หรือ หัวหน้ า (Principal) หมายถึง ก (สถาปนิกผู้ดูแลงานทีม ใี บอนุ ญาตฯ ตามเกณฑ์ข้างต้น หรือ ข (บุคคลทีเ ป็ น
ผูบ้ ริหารสํานักงานวิชาชีพสถาปตั ยกรรมโดยลําพังหรือร่วมกับสถาปนิกผูม้ ใี บอนุ ญาต
4
ผู้ฝึกจะต้องสะสมในสภาพงาน A ให้หน่ วยกิ ตอย่างตํา 235หน่ วย
5
เพือ ให้เป็ นไปตามเงือ นไขการฝึกงาน หน่ วยกิดฝึก )รวมถึงทีส ะสมมาจากการศึกษาเพิม เติม (จะต้องเป็ นหน่ วยกิตทีไ ด้ระหว่าง
การฝึกงานในเนื,อหาประเภท A, B และ C

เงือนไขอืนๆ ทีมีผลต่อการฝึ กงาน
•

หน่ วยกิ ตฝึ กทีได้จากสถานฝึ ก A B C D และ E เหล่านี* ผู้ฝึกงานจะต้องทํางานในทีนัน* อย่างน้ อยสัปดาห์ละ 35
ชัวโมง

ต่อเนื องกันอย่างน้ อย 10สัปดาห์ หรืออย่างน้ อย 20ชัว โมงต่ อสัปดาห์เป็ นเวลาต่ อเนื องกันไม่น้อย
กว่า 6เดือน
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•
•
•
•
•
•

หน่ วยกิตฝึกทีไ ด้จากสถานฝึกประเภท F ผูฝ้ ึกงานจะต้องเป็ นลูกจ้างงานแบบเต็มเวลา
ห้ามนําประสบการณ์ฝึกงานทีเ ป็ นส่วนของหลักสูตรการศึกษาของปริญญาทีไ ด้รบั การรับรองมานับ
หน่ วยกิตฝึกอาจได้มาจากการฝึ กของ IDP หมวด D สําหรับประสบการณ์ ทมี เี วลาไม่ครบถ้วนตามเงือ นไขแต่ สภา
สถาปนิกเห็นว่าเป็ นประสบการณ์ทพี อเพียงและต่อเนือง
ห้ามนํ า หน่ ว ยกิตฝึ ก จากการฝึ กงานต่ างประเทศมานับ เว้น แต่ป ระสบการณ์ ใ นฐานะหัวหน้ า งานในสํา นักงานของ
สถาปนิกผูม้ ใี บอนุ ญาตฯ มาแล้ว 5ปีและสามารถถือเป็ นประสบการณ์ฝึกงานได้
ประสบการณ์ในสถานฝึกนอกเหนือจากนี,อาจยอมรับให้เฉพาะทีส ภาสถาปนิกพิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบเท่าตามสถาน
ฝึกประเภทใดประเภทหนึง
สภาสถาปนิกอาจเรียกขอดูลกั ษณะและคุณภาพของผลงานทีเ ป็ นประสบการณ์ ของผู้ฝึกประกอบการประเมินผลการ
ฝึกเพิม เติมจนเป็ นทีพ อใจ

ผนวก B
แก่นของความเป็ นงาน- Core Competencies

แก่นของความเป็ นงานของโครงการสถาปนิกฝึ กหัด (IDP) กําหนดโดยสภาสถาปนิก และ สมาคมวิชาชีพสาขานัน, ๆ เพือช่วย
ผู้ดูแลและครูพ,เี ลี,ยงสํา หรับเสริม สร้างคุณภาพการฝึ กงานของศิษย์ฝึกงาน กิจ กรรมทีแ นะจะเป็ นตัว บ่งชี,ค วามรู้และทักษะที
ประกอบกันเป็ นความเป็ นงาน (Competency) ทีศ ษิ ย์ฝึกงานจะต้องได้ในช่วงการฝึก เป็ นการช่วยให้ผทู้ าํ หน้าทีค รูฝึกได้อภิปราย
ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าของศิษย์ฝึกงานว่าได้บรรลุถงึ ระดับทีก ําหนดของการปฏิบตั วิ ชิ าชีพทีค วรค่าพอทีจ ะเป็ นผู้ม ี
ใบอนุ ญาตฯ
กิจกรรม 2ประเภททีจ ะเป็ นตัวบ่งชีไ, ด้ในแต่ละหมวดฝึ กใน 16หมวดของ IDP – การตระหนั ก และ ความเข้าใจ กับ ทักษะ
และการประยุกต์
กิ จกรรมทีเกี ยวกับการตระหนักและความเข้าใจโดยรวม จะรวมถึงข้อมูลทางเทคนิค แนวคิดและหลักการทีผ ู้ฝึกงานต้อง
สามารถแสดงออกได้ทงั , ด้านการเขียนและการพูดซึง จะโยงถึงเอกสารอ้างอิงสําคัญ 2ฉบับคือ: คู่มอื ปฏิบตั วิ ชิ าชีพของสถาปนิก
(AIPP) และ คู่มอื ปฏิบตั ขิ องสถาบันข้อกําหนดงานก่อสร้าง (CSI)) แต่ละสมาคมวิชาชีพต้องรีบทําโดยด่วน(
ทักษะและการประยุกต์ เน้นประสิทธิผลของงานปฏิ
8
บตั ทิ จี ะหล่อหลอมให้เกิดแก่นของความเป็ นงาน
ข้อมูลทีอ าจนํามาใช้ในได้ในหลายด้าน เช่นเป็ น: รายการตรวจสอบ การกําหนดเป้าหมาย แนวทางทีม ุ่งไปสู่เป้าหมาย หรืออาจ
เป็ นเครือ งมือประเมินทีใ ช้วดั ระดับความสามารถ โดยทีป ระสบการณ์ดา้ นการศึกษาของผูฝ้ ึกงานมีความหลากหลาย การบรรลุถงึ
แก่นของความเป็ นงานทีก ําหนดจึงอาจไม่ตรงอย่างพอดีกบั หน่ วยกิตฝึกขัน, ตําของ IDP ในแต่ละหมวด บางคนจึงอาจจบการฝึ ก
เร็วกว่าคนอืน ได้ในเวลาเท่ากัน
ครูพเี ลีย, งพึงตระหนักไว้พอควรว่า ปกติงานทีผ ฝู้ ึกงานทําในส่วนของทักษะและการประยุกต์น,ี มักทับซ้อนกันในหลายหมวดงาน
ครูพเี ลีย, งจึงสามารถช่วยผูฝ้ ึกงานจําแนกสัดส่วนเวลาฝึกให้ถกู ต้องได้

ประเภท

ก: หมวดการออกแบบ การเขียนแบบและการจัดทําเอกสารการก่อสร้าง

1. การทําโครงการ
การวางโครงการเป็ นกระบวนการของการค้นหาและการดําเนินงานหาความต้องการของเจ้าของโครงการ –ด้วยข้อเขียน
ตัวเลขและเรขนิเทศ ก่อนเริม งาน ทุกฝา่ ยรวมเจ้าของฯ จะต้องเข้าใจและเห็นชอบในโครงการ งานจึงจะสําเร็จ แก่ นของความ
เป็ นงานก่อนศิษย์ฝึกงานจะจบการฝึกงานจะต้องมี ได้แก่:

แก่นของความเป็ นงาน (Core Competency)
1. รูว้ ธิ กี ารทีจ ะใช้สาํ หรับรวบรวบและจัดเก็บข้อมูลสําหรับใช้ในการพัฒนาโครงการ
2. การเก็บ การจัดและการประเมินข้อมูลเป็ น
3. จัดทําข้อเขียน ตัวเลขและเรขนิเทศจากความต้องการของเจ้าของฯ ได้
4. วางขอบเขต การออกแบบ วัตถุประสงค์ ข้อจํากัดและเกณฑ์สาํ หรับการสร้างอาคารเป็ น
5. ค้นคว้าและพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบกับงานทีส ร้างเสร็จและมีการใช้อาคารแล้วเป็ น
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พิจารณาความเป็ นไปได้ของโครงการเป็ น
กิ จกรรมด้านความตระหนักและความเข้าใจ
1. เข้าใจข้อมูล แนวคิดและหลักการทีบ ่งไว้ในเอกสาร AHPP บทที 3.61 3.21และ 3.63
กิ จกรรมด้านทักษะและการประยุกต์
1. ประเมินทางเลือกของแบบทีส อดคล้องกับโครงการโดยการพัฒนาและการเขียนดังนี,: ข้อต้อ งการของโครงการเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ คําถามสําหรับสัมภาษณ์เจ้าของ/ผูใ้ ช้และรายการตรวจสอบ
2. สืบเสาะและจัดทําเอกสารกระบวนการทํางานสําหรับผูใ้ ช้เฉพาะ
3. จัดเตรียมความสัมพันธ์ดา้ นการใช้สอย/แผนภูมทิ ตี ่อเนือง
4. ใช้ปจั จัยประสิทธิภาพเพือ กําหนดพืน
, ทีร วม
5. ผนวกงบประมาณและกําหนดเวลาเข้าไว้ในโครงการของเจ้าของฯ
6. บ่งชีพ
, น,ื ทีท ตี อ้ งการในอนาคตสําหรับวางขัน, ตอน การเจริญเติบโตและการพัฒนา
7. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีจ ดั ให้โดยเจ้าของฯ และจัดทําเอกสารการประยุกต์โครงการ
ั หาทางกฎหมายด้านการปฏิบตั วิ ชิ าชีพสถาปตั ยกรรมทีจ ะมีในระยะก่อนการออกแบบ
8. เข้าปญ
9. วิเคราะห์บริเวณและสิง แวดล้อมทีเ กีย วข้องกับเนื,อหาโครงการทีอ าจรวมการประเมินด้านสิง แวดล้อม
10. การวางแผนหรืออกแบบทีด นิ และการวางแผนชุมชน
6.

2. การวางผังบริเวณและการวิ เคราะห์สิงแวดล้อม –Site and Environmental Analysis
แก่นของความเป็ นงาน
เมือ ผูฝ้ ึกงานจบการฝึกแล้ว ท่านจะต้องมีความสามารถดังนี,
1. สามารถจัดผังบริเวณโครงการทีม เี อกภาพ มีเหตุผลและมีการออกแบบทีด ี
2. จัดวางตัวผังบริเวณจากผลการค้นคว้าของตน
ความตระหนักและความความเข้าใจ
1. มีความเข้าใจในข้อมูล แนวคิดและหลักการตามทีก ําหนดไว้ในเอกสาร AHPP บทที 3.62และ 3.63
ทักษะและการประยุกต์
สามารถทําเอกสารและประเมินค่าในประเด็นปญั หาต่างๆ ของโครงการ
1. ทางเลือกตําแหน่ งทีต งั , )อาคาร (ในบริเวณ
2. ข้อจํากัดทางกฎหมาย) เช่น ทีจ อดรถ โซน กฎหมายอาคาร)
3. สภาพธรรมชาติ )เช่น ภูมปิ ระเทศ พืชพรรณ ภูมอิ ากาศ ข้อพิจารณา การหันเหทิศทาง(
4. สภาพสิง ปลูกสร้างเดิม )เช่น โครงสร้างพืน
, ฐาน ฐานรากอาคาร(
5. ข้อมูลทีไ ด้จากทีป รึกษา )เช่น ภูมสิ ถาปนิก ปถพีวศิ วกร(
6. ข้อมูลจากกลุ่มกฎหมายทีเ กีย วข้อง )เช่น ผลการศึกษาผลกระทบทางสิง แวดล้อม(
7. ข้อมูลจากหน่ วยราชการ )เช่น การใช้ทดี นิ การผังเมือง กองควบคุมอาคาร สํานักงานดับเพลิง(
8. ความเป็ นไปได้ของบริเวณต่างๆ ทีเ ป็ นทางเลือกของโครงการ
9. อุปสรรคด้านสภาวะแวดล้อม
10. ข้อมูลทีไ ด้จากกลุ่มชุมชน )เช่น องค์การท้องถิน หน่ วยงานอนุ รกั ษ์ประวัตศิ าสตร์
11. การเข้าถึงสาธารณูปโภค

3. การออกแบบสังเขป–Schematic Design

รวมถึงการพัฒนาแบบทางเลือกการแก้ปญั หาต่างๆ ของโครงการด้วยเรขนิเทศเพือ ให้เจ้าของฯ อนุ มตั ิ
แก่นของความเป็ นงาน
เมือ ผูฝ้ ึกงานจบการฝึกแล้ว ท่านจะต้องมีความสามารถดังนี,
ั หาของโครงการ
1. พัฒนาทางเลือกการแก้ปญ
ั หาให้ลกู ค้าเลือกและอนุ มตั ิ
2. จัดทําเอกสารและนําเสนอทางแก้ปญ
ความตระหนักและการประยุกต์
เข้าใจข้อมูล แนวคิดและหลักการทีป รากฏในเอกสาร AHPP บทที 3.63และ CSI บทที FF 101/FF/180 และ SP /070
ทักษะและการประยุกต์
1. พัฒนาโครงการของโครงการให้เป็ นแนวคิดการออกแบบทางเลือกต่างๆ
2. ประเมินระบบทางวิศวกรรมทีเ หมาะกับโครงการ
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จัดเตรียมการคํานวณปริมาตรและเนื,อที ประเมินค่าก่อสร้างของแบบทางเลือกต่างๆ ทีเ สนอ
จัดเตรียมเสนอแบบและหุ่นจําลอง
พิจารณาแบบทางเลือกร่วมกับลูกค้าและปรับแก้แบบตามความเห็นป้อนกลับของลูกค้
สือ ความแบบทัง, ทางวาจาและเรขนิเทศโดยการเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือ ให้เป็ นส่วนหนึงในกระบวนการตัดสินใจ
ของลูกค้า
7. ติดต่อประสานงานกับทีป รึกษาในเรือ งทีเ กีย วข้องกับแบบ
8. บรรจุขอ้ บังคับต่างๆ ทีป รากฏในกฎหมายอาคารลงไปในแบบ
3.
4.
5.
6.

4. การประสานระบบทางวิ ศวกรรม –Engineering Systems Coordination

การประสานงานระบบทางวิศวกรรมเกีย วข้องกับการตัดสินในของสถาปนิกในการเลือกและบูรณาการระบบต่างๆ ทางวิศวกรรม
และระบบอาคารทัง, หมดทีเ กีย วข้องไว้ดว้ ยกันในอาคาร ระบบเหล่านี, โดยปกติจะออกแบบโดยวิซกรทีป รึกษา
แก่นของความเป็ นงาน
เมือ ผูฝ้ ึกงานจบการฝึกแล้วจะต้องมีความสามารถดังนี,
1. จัดทําและประสานงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ของอาคารเข้าไว้ดว้ ยกัน
ั หาทีข ดั แย้งหรือทีไ ม่ตอ้ งตรงกัน
2. ติดต่อประสานงานกับทีป รึกษาและแก้ปญ
3. บูรณาการแบบทัง, หมด
ความตระหนักและการประยุกต์
1. เข้าใจข้อมูล แนวคิดและหลักการทีป รากฏในเอกสาร AHPP บทที 3.81 3.43 2.24และ CSI บทที FF 010/FF/ 030
FF/ 070 และ FF/ 080
ทักษะและการประยุกต์
บรรลุกจิ กรรมต่างๆ ของโครงการดังต่อไปนี,:
1. วิเคราะห์และช่วยในการเลือกระบบวิวกรรมทีเ หมาะสม
2. ประเมินความต้องการให้ทปี รึกษา
3. ประสานและรับรองความพอเพียงของสาธารณูปโภค
4. เข้าใจข้อเสนอทางวิศวกรรมและโครงสร้างค่าธรรมเนียม
5. ประสานข้อมูลโครงการกับทีป รึกษา
6. ประสานงานระบบทางวิศวกรรมด้านเอกสาร
7. ประเมินเนื,อทีท ตี อ้ งการและค่าก่อสร้างอาคารทีจ ะเกิดขึน,

5. การวิ เคราะห์ค่าก่อสร้างอาคาร – Building Cost Analysis

แก่นของความเป็ นงาน
เมือ จบการฝึกแล้วจะต้องมีความสามารถดังนี,
1. วิเคราะห์และประเมินค่าก่อสร้าง
2. จัดเตรียมการวิเคราะห์ค่าก่อสร้างทีต รงกับทีโ ครงการกําหนด และทําทางเลือกต่างๆ ให้เจ้าของ
ความตระหนักและการประยุกต์
1. เข้าใจข้อมูล แนวคิดและหลักการทีป รากฏในเอกสาร AHPP บทที 3.63และ 3.73และ CSI บทที FF140/
ทักษะและการประยุกต์
1. จัดเตรียมผลวิเคราะห์ค่าก่อสร้างเบือ, งต้นโดยใช้ฐาน ค่าก่อสร้างต่อหน่ วย/ประเภทอาคาร )ค่าสร้าง /ตารางเมตร (ฐาน
หน่ วยค่าก่อสร้าง )วัสดุ แรงงาน (และมาตรฐานอ้างอิงเช่น Means and Dodge
2. ตรวจสอบและจัดเตรียมการคํานวณปริมาณวัสดุทเี ลือก
3. ประเมินข้อมูลค่าใช้จ่ายชัวชี
 พทีส มั พันธ์กบั ข้อกําหนด
4. ค้นคว้าหาโอกาสทางวิศวกรรมคุณค่า
5. ประเมินและทําเอกสารเกียวกับขอบเขต /ปริมาณ /ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบสํา หรับวัสดุทางเลือกต่างๆ และจัดเตรีย ม
ข้อกําหนด
6. ใส่ค่าอัตราเงินเฟ้อปจั จุบนั และความแปรปรวนทางเศรษฐกิจในการประมาณราคา

6. งานค้นคว้าเกียวกับกฎหมายและข้อกําหนด – Code Research
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การค้นคว้าเกีย วกับกฎหมายข้อบังคับท้องถิน และส่วนกลางทีป กป้องสุขภาพ ความปลอดภัยและอยู่ดกี ินดีของประชาชนทีม ี
เกีย วข้องกับโครงการ
แก่นของความเป็ นงาน
เมือ จบการฝึกแล้วจะต้องมีความสามารถดังนี,
1. บ่งชีแ, ละประเมินได้ว่าโครงการจะมีส่วนในการปกป้องสุขภาพ ความปลอดภัยและความผาสุกของประชาชนได้อย่างไร
2. ค้นคว้าและประเมินกฎหมายข้อบังคับของท้องถิน และส่วนกลางทีม ผี ลต่อโครงการและนํ าเสนอผลการวิเคราะห์แก่
เจ้าของได้ว่าจะตอบสนองได้อย่างไร
ความตระหนักและการประยุกต์
1. เข้าใจข้อมูล แนวคิดและหลักการทีป รากฏในเอกสาร AHPP บทที 3.63และ 3.72
2. พึงเอาใจใส่พเิ ศษในข้อมูลทีป รากฏในคู่มอื UBC, BOCA และ SBC กฎหมายเกีย วกับผูพ้ กิ ารและคู่มอื ทีเ กีย วข้ออืน ๆ
3. เข้าใจแนวทางสําหรับกฎหมายอาคาร และเอกสารมาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยามฯ
ทักษะและการประยุกต์
ผ่านการทํางานเกีย วกับอาคารและอุปกรณ์ทงั , ใหม่และทีเ ป็ นของเดิมดังต่อไปนี,:
1. ประเมินทางเลือกในการออกแบบตามข้อบังคับของกฎหมาย
2. ค้นคว้ากฎหมายข้อบังคับทีเ กีย วข้องทัง, หมด
3. พัฒนาการวิเคราะห์ความปลอดภัยต่อชีวติ (Life-Safety Analysis)
4. เข้าร่วมในการประชุมขัน, ต้นกับเจ้าหน้าทีค วบคุมอาคารและทําการปรับแบบให้ตอ้ งตามกําหนด
5. พัฒนารายการตรวจสอบทีต อ้ งได้รบั การอนุ มตั จิ ากหน่ วยงานในระหว่างการอนุ มตั โิ ครงการขัน, สุดท้าย

7. การพัฒนาแบบ – Design Development

การพัฒนาแบบโยงถึงการปรับปรุงการออกแบบขัน, ละเอียดซึง รวมรายละเอียด การเลือกวัสดุตลอดจนการติดตามการอนุ มตั ขิ นั ,
สุดท้ายของเจ้าของฯ
แก่นของความเป็ นงาน
เมือ จบการฝึกแล้วจะต้องมีความสามารถดังนี,
1. พัฒนาแบบก่อสร้างและเอกสารสําหรับเจ้าของ/ลูกค้าทีใ ห้รายละเอียดขอบเขตโครงการ คุณภาพและค่าก่อสร้าง
2. ให้รายละเอียดเกีย วกับข้อกําหนดการออกแบบ ระบบ ทีป รึกษาและวัสดุ
ความตระหนักและการประยุกต์
1. เข้าใจข้อมูล แนวคิดและหลักการทีป รากฏในเอกสาร AHPP บทที 3.63และ 3.73และ CSI บทที FF 010 /FF/180
และ SP/070
ทักษะและการประยุกต์
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโครงการดังต่อไปนี,
1. จัดเตรียมเอกสารการพัฒนาแบบจากแบบทีเ ลือก
2. เข้าร่วมอภิปรายกับลูกค้าเกีย วกับขอบเขต คุณภาพและค่าก่อสร้าง
3. กําหนดและผนวกรายละเอียดตามระดับความเหมาะสมในแบบก่อสร้างและกําหนดหัวข้อข้อกําหนด
4. บันทึกการประชุมกับลูกค้าและประเมินผลกระทบทีม ตี ่อโครงการ
5. ประสานงานและตรวจทานเอกสาร
6. บ่งชีข, อ้ ขัดแย้งระหว่างระบบต่างๆ ของอาคารและประสานงานกับทีป รึกษาเพือ แก้ปญั หา
7. ตรวจสอบให้แน่ นอนว่าข้อกําหนดและแบบก่อสร้างเป็ นไปตามความต้องการเดิมและถูกต้องตามกฎหมายอาคาร

8. เอกสารการก่อสร้าง (Construction Documents)

เอกสารการก่อสร้างเป็ นตัวกํากับสุดท้ายในรูปข้อเขียนและเรขนิเทศทีจ ะใช้ในงานก่ อสร้างโครงการ จึงต้องมีความแม่นยํา ตรง
สมบูรณ์และเข้าใจได้งา่ ย
แก่นของความเป็ นงาน
เมือ จบการฝึกงานแล้วจะต้องมีความสามารถดังนี,
1. จัดเตรียมชุดเอกสารการก่อสร้างทีถ กู ต้อง แม่นยําและสมบูรณ์สาํ หรับโครงการง่าย 1โครงการ
2. ตรวจพิจารณาเอกสารร่วมกับลูกค้า
ความตระหนักและการประยุกต์
1. เข้าใจข้อมูล แนวคิดและหลักการทีป รากฏในเอกสาร AHPP บทที 3.81 และ 3.82, และ CSI Chapters FF/010,
FF/030, FF/070, FF/080 และ FF/090.
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ทักษะและการประยุกต์
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโครงการดังต่อไปนี,
1. จัดทําร่างชุดแบบก่อสร้างของโครงการ
2. จัดเตรียมแปลน รูปตัง, และรูปตัดทีต อ้ งตรงกับเอกสารการพัฒนาแบบได้อย่างถูกต้องชัดเจน
3. ประสานงานและสอบทานเอกสารรวมทัง, งานของทีป รึกษา
4. ทําเอกสารการประชุมทัง, หมดและประเมินผลกระทบทีจ ะมีต่อเอกสารการก่อสร้าง
5. ตรวจสอบโครงการหาความคลาดเคลือ นทีอ าจมีระหว่างขัน, พัฒนาแบบกับเอกสารการก่อสร้าง
6. ช่วยลูกค้าในการขออนุ ญาตต่างๆ
7. จัดทําตารางงานเพือ เตรียมเอกสารการก่อสร้างให้เป็ นไปตามกําหนดเวลาและปรับให้เหมาะสม

9. งานค้นคว้าข้อกําหนดและวัสดุ – Specifications and Materials Research

งานค้นคว้าข้อกําหนดและวัสดุรวมถึงการวิเคราะห์และเลือกวัสดุและระบบก่ อสร้าง ข้อมูลนี,จะใช้สําหรับจัดทําคู่มอื สําหรับการ
ประมูลและก่อสร้าง
แก่นของความเป็ นงาน
เมือ จบการฝึกแล้วจะต้องมีความสามารถดังนี,
1. จัดเตรียมหัวข้อข้อกําหนด
2. จัดเตรียมข้อกําหนดมาตรฐานตามแบบ CSI )หนึงหมวด(
3. แปลความต้องการในงานก่อสร้างให้อยู่ในรูปข้อกําหนด
4. สือ สารสัมพันธ์ระหว่างแบบ ข้อกําหนด และกระบวนการก่อสร้างกับทีป รึกษาและลูกค้า
5. สร้างความชัดเจนและจัดทําแปลนทีม ตี รรกะและลําดับตามข้อกําหนด )แผนภูมลิ ําดับการผลิต (สําหรับทีป รึกษาและ
ลูกค้า
6. ค้นคว้าและเลือกวัสดุก่อสร้างทีเ หมาะสมตามเกณฑ์และสิง กําหนดในโครงการ
ความตระหนักและการประยุกต์
1. เข้าใจข้อมูล แนวคิดและหลักการทีป รากฏในเอกสาร AHPP บทที 3.81 และ 3.82 และ CSI บทที FF/070, FF/100
ถึง FF/170, SP/010 ถึง SP/060 และ SP/080 ถึง SP/130.
2. โปรดเอาใจใส่ขอ้ มูลใน Sweets Catalogs.
ทักษะและการประยุกต์
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโครงการดังต่อไปนี,
1. ศึกษาตรวจสอบข้อมูลในเอกสารกํากับผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามตัวแทนฝา่ ยขายเกีย วกับข้อมูลทีเ ป็ นประโยชน์ สําหรับ
การเตรียมข้อกําหนด
2. ตรวจสอบและเปรียบเทียบหัวข้อข้อกําหนดกับคู่มอื โครงการ
3. เตรียมคําอธิบายข้อกําหนดอ้างอิงมาตรฐาน
4. เตรียมข้อพรรณนาเบือ, งต้นของโครงการ ขัวข้อข้อกําหนดและข้อกําหนดการก่อสร้าง
5. สร้างความชัดเจนและจัดทําแปลนทีม ตี รรกะและลําดับตามข้อกําหนด )แผนภูมลิ ําดับการผลิต (สําหรับทีป รึกษาและ
ลูกค้า

10. การตรวจเอกสารและการประสานงาน – (Document Checking and Coordination)

การตรวจเอกสารและการประสานงานเป็ นตัวสร้างฐานการประกันคุณภาพให้ดาํ เนินไปตลอดโครงการ
แก่นของความเป็ นงาน
เมือ จบการฝึกแล้วผูร้ บั การฝึกจะต้องมีความสามารถดังนี,
1. แน่ ใจได้ว่าข้อมูลของแต่ละสาขาทีเ กีย วข้องในการออกแบบและก่อสร้างมีความสอดคล้องในเอกสาร
2. ประยุกต์เอกสารการตรวจสอบในกระบวนการในโครงการ
ความตระหนักและการประยุกต์
1. เข้าใจข้อมูล แนวคิดและหลักการทีป รากฏในเอกสาร AHPP บทที 3.81 และ 3.82 และ CSI บทที FF/070, FF/080
ถึง FF/090, SP/050
ทักษะและการประยุกต์
ได้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโครงการดังต่อไปนี,
1. พัฒนารายการของแบบก่อสร้างและเอกสารอืน รวมทัง, การสรุปเนื,อหา
2. ช่วยสอบทานผลิตภัณฑ์และวัสดุทกี ําหนดในข้อกําหนดและแบบให้มคี วามสอดคล้องในด้านคําศัพท์และคําอธิบาย
3. ประสานงานเกีย วกับแบบทีท าํ โดยผูอ้ นื ให้มคี วามถูกต้องในระยะ หมายเหตุและดัชนีคาํ ย่อ
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4. ช่วยพัฒนาตารางการทํางานทีจ ะใช้เป็ นตัวนําให้เกิดการประสานงานกับสาขาอืน
5. ตรวจสอบแบบของทีปรึก ษากับแบบทางสถาปตั ยกรรมไม่ให้เกิด ความขัดแย้ง หรือ ไปกระทบแนวท่ อนํ, า ช่อ งท่ อ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ
6. ช่วยตรวจสอบเอกสารขัน, สุดท้ายให้ถกู ต้องตามกฎหมายข้อบังคับ
7. ดําเนินกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานขัน, สุดท้าย ทําการปรับปรุงแก้ไขแบบจากหัวข้อจําลอง แบบหมึกแดงและชุด
เอกสารโครงการ

ประเภท

ข

: หมวดการบริหารการก่อสร้าง – Construction Administration

11. การประมูลและการต่อรองสัญญา Bidding and Contract Negotiation

ได้แก่การวางระบบงานและบริหารกระบวนการประมูล การออกวาระงาน ประเมินสิง ทดแทน พิจารณาคุณสมบัตขิ องผู้ประมูล
วิเคราะห์การประมูลและการเลือกผูร้ บั เหมา
แก่นของความเป็ นงาน
เมือ จบการฝึกแล้วผูร้ บั การฝึกจะต้องมีความสามารถดังนี,
1. บ่งชีแ, ละพรรณนาส่วนประกอบหลักของกระบวนการประมูลและต่อรอง
2. กรอกแบบฟอร์มการประมูลและสัญญา
3. ดําเนินงานตามกระบวนการทีเ หมาะสมระหว่างการประมูล
ความตระหนักและการประยุกต์
1. เข้าใจข้อมูล แนวคิด และหลักการทีปรากฏในเอกสาร AHPP บทที 3.91 และ CSI บทที FF/040, FF/,050
FF/160,FF/190, SP/010, SP/020, SP/030, และ SP/150,
ทักษะและการประยุกต์
1. จัดเตรียมเอกสารการประมูลและดูแลรวบรวมหลักฐานการแจกจ่าย
2. ค้นคว้าและจัดเตรียมเอกสารผนวกและเอกสาร
3. พิจารณาประเมินคําขอสิง ของหรืวสั ดุใช้แทน
4. จัดงานประมูลสําหรับโครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็กและชังใจตั
 ดสินความเหมาะสมในราคา
5. พัฒนาและแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบงานประมูล
6. เปรียบเทียบงานประมูลกับราคาจริง.
7. เข้าร่วมการเปิดซองประมูลและสังเกตการณ์กระบวนการประมูล.

12. งานในช่วงการก่อสร้าง – งานในสํานักงาน – Construction Phase - Office

งานในช่ว งการก่ อ สร้า งทีเ ป็ น งานในสํา นัก งาน หมายถึงงานเกีย วข้อ งกับ การบริห ารสัญญาการก่ อ สร้า งทีเ ป็ น งานในส่ ว น
สํานักงาน
แก่นของความเป็ นงาน
เมือ จบการฝึกแล้วผูร้ บั การฝึกจะต้องมีความสามารถดังนี,
1. มีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารการก่อสร้างและกระบวนการบริหารงานก่อสร้าง
2. วางรูปงานและจัดการงานต่างๆ ทีอ ยู่ในขัน, การก่อสร้าง
3. ติดตามกระบวนการขัน, ตอนทีเ หมาะสมในระหว่างการก่อสร้าง
ความตระหนักและการประยุกต์
1. เข้าใจข้อมูล แนวคิดและหลักการทีป รากฏในเอกสาร AHPP บทที 3.92 และ CSI บทที FF/190.
ทักษะและการประยุกต์
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโครงการก่อสร้างหนึงอย่างครบถ้วน
1. เข้าร่วมประชุมในงานก่อสร้าง
2. จัดเตรียมหนังสือรับรองงวดงานแล้วเสร็จ
3. เข้าร่วมงานตรวจเพือ รับรองรายการผลงานทีจ ะส่งตามงวด (Punch lists) ทีเ สนอโดยผูร้ บั เหมา
4. จัดการ ตรวจทานและประสานงานเกีย วกับแบบหน้างาน (shop drawings) ตัวอย่างวัสดุและสิง อืน ๆ ทีผ รู้ บั เหมาส่งมา
ขออนุ มตั ิ
สภาสถาปนิก / การเร่งรัดพัฒนาวิชาชีพ / ศ.เดชา บุญคํา /จัดเตรียม กค. 47
115

5. ดําเนินการเคลียร์ใบสังเปลี
 ย นหน้างาน (change orders) และคําขอหนังสือรับรอง
6. เคลียร์แบบและเอกสารการก่อสร้างทีข ดั แย้งกันระหว่างการก่อสร้างและเสนอทางเลือกในการแก้ปญั หาอย่างน้ อยสอง
ทางเลือก
7. หาข้อมูลและเงือ นไขทีต อ้ งใช้ในการทําหนังสือแจ้งในดําเนินงานได้ (notice to proceed)
8. คอยดูแลติดต่อสือ สารกับทุกฝา่ ยทีเ กีย วข้องในกระบวนการก่อสร้าง รวมทัง, เจ้าของงาน
9. สอบทานและอนุ มตั ปิ ระมาณการสําหรับการจ่ายเงินงวด
10. เข้าใจขัน, ตอนในการปิดงาน

13. ช่วงการก่อสร้าง – การสังเกตการณ์ – Construction Phase - Observation

การสังเกตการณ์งานในช่วงการก่อสร้างรวมถึงการบริหารงานก่อสร้าง ณ สถานทีก ่อสร้าง
แก่นของความเป็ นงาน
เมือ จบการฝึกแล้วผูร้ บั การฝึกจะต้องมีความสามารถดังนี,
1. เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารการก่อสร้างและกระบวนการบริหารงานก่อสร้าง
2. จัดรูปงานและจัดการงานต่างๆ ทีเ กิดขึน, ในระหว่างการก่อสร้าง
3. ติดตามสังเกตการณ์กระบวนการทีเ หมาะสมในระหว่างการก่อสร้าง
4. ประเมินงานความต้องตรงกันของงานก่อสร้างจริงกับเอกสารการก่อสร้าง
ความตระหนักและการประยุกต์
1. เข้าใจข้อมูล แนวคิดและหลักการทีป รากฏในเอกสาร AHPP บทที 3.92 และ CSI บทที FF/190.
ทักษะและการประยุกต์
ผ่านกิจกรรมเฉพาะต่างๆ ต่อไปนี,ในโครงการอย่างครบถ้วน:
1. จัดทําเอกสารบันทึกสิง นอกเหนือความคาดหมายทีเ กิดในระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขหลายๆ
ทางเลือก
2. สอบทานวาระการประชุมหน้างานและเข้าร่วมประชุมตามวาระทีเ หมาะสม
3. ตรวจรับรองความแล้วเสร็จของงานตามรายการขอส่งงาน
4. ตรวจรับรองหนังสือแจ้งขอเบิกเงินงวดรายเดือน
5. จดและจัดทําบันทึกรายงานการประชุมประจําสัปดาห์ ณ สถานทีก ่อสร้าง

ประเภท

ค: การจัดการ -Management

14. การจัดการโครงการ -Project Management

การจัดการโครงการหมายถึงการสรรสร้างและบํารุงดูแลบันทึกกิจกรรมต่างๆ ของโครงการออกแบบทีม ขี ,นึ ในสํานักงาน
อย่างเป็ นระบบ เข้าใจง่ายและเพือ ให้คน้ หาง่าย
แก่นของความเป็ นงาน
เมือ จบการฝึกแล้วผูร้ บั การฝึกจะต้องมีความสามารถดังนี,
1. ติดต่อประสานงานระหว่างทุกฝา่ ยทีเ กีย วข้องในโครงการ
2. จัดการสัญญา บุคลากรและงบประมาณในทุกขัน, ตอนของโครงการขนาดเล็ก
3. คอยดูแลข้อตกลงระหว่างสถาปนิก /เจ้าของงาน และข้อตกลงกับเจ้าของงาน
4. จัดการเกีย วกับความสัมพันธ์ต่างทีเ ป็ นผลของสัญญา
ความตระหนักและการประยุกต์
1. เข้าใจข้อมูล แนวคิดและหลักการทีป รากฏในเอกสาร AHPP บทที 1.13, 2.14, 2.51 ถึง 2.54, 3.12, 3.22, 3.23,
3.32, 3.33, 3.41 ถึง3.44, และ CSI บทที FF/010, FF/070, FF/080, FF/090, FF/180 และ SP/050.
ทักษะและการประยุกต์
ผ่านกิจกรรมเฉพาะต่างๆ ต่อไปนี,ในโครงการอย่างครบถ้วน:
1. ประเมินเวลาทีต อ้ งใช้ในงานย่อยต่างๆ ในโครงการ
2. พัฒนาแผนการทํางานของโครงการทีรวมถึง การนิย ามของงานและความรับผิดชอบ ความต้อ งการด้านบุคลากร
ตารางงานและงบประมาณ
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประเมินความก้าวหน้าของงานต่างๆ ในโครงการ
จัดการเกีย วกับการสอบทานโครงการและประสานงานด้วยการเข้าร่วมประชุม
จัดทําตารางการเรียกเก็บเงินจากเจ้าของ
เข้าร่วมประชุมการปิดงานโครงการและจัดทําบันทึกรายงาน
เข้าร่วประชุมแก้ไขข้อขัดแย้ง
จัดวางระบบขัน, ต้นเพือ การเรียกเก็บเงินจากเจ้าของ
จัดการเกีย วกับทีป รึกษาและสอบทานเอกสารการก่อสร้างและการอนุ มตั กิ ารจ่าย.

15. การจัดการงานในสํานักงาน -Office Management

การจัด การในสํา นั ก งานหมายถึง การจัด เผือ และการบริห ารทรัพ ยากรในสํา นั กงานเพือ สนั บ สนุ น เป้ า หมายของ

สํานักงาน
แก่นของความเป็ นงาน
เมือ จบการฝึกแล้วผูร้ บั การฝึกจะสามารถบ่งชี,และแสดงให้เห็นได้ว่ากิจกรรมการจัดการใดทีจ ะเอื,อให้การดําเนินงานของ
สํานักงานประสบผลสําเร็จและเป็ นไปโดยราบรืน
ความตระหนักและการประยุกต์
1. เข้าใจข้อมูล แนวคิดและหลักการตามทีป รากฏในคู่มอื สถาปนิกบทที 11.1, 1.13, 1.43, 2.11 ถึง 2.14,2.41 , 2.51 ถึง
2.54,2.61 ,2.62 ,2.63 ,3.12 ,3.23 ,3.33 ,3.51 ,3.52 , และ 3.53
ทักษะและการประยุกต์
1. สอบทานแนวโน้มทางเศรษฐกิจ การทํานายและตัวบ่งชีท, สี มั พันธ์กบั เป้าหมายการตลาดของสํานักงาน
2. สอบทานการจัดองค์กรของสํานักงาน
3. เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการการตลาดของสํานักงาน
4. ช่วยงานสัมภาษณ์ในโครงการ )ถ้ามี(
5. เข้า ไปมีส่ วนร่วมในการสร้า งโอกาสทีจะทําให้เ กิด ความร่วมมือ ระหว่ างวิชาชีพ การสร้า งทีมงาน การสร้า งความ
สมานฉันท์ และการแก้ขอ้ ขัดแย้ง
6. ค้น คว้า หารายละเอียดของผลประโยชน์ ทสี ํานั ก งานให้ รวมถึง การประกัน สุ ขภาพและทุ พลภาพ วัน ลาและแผน
เกษียณอายุ
7. คํานวณรายได้ตอบแทนทัง, หมดทีจ ะได้รบั
8. จัดเตรียมคําถามสําหรับสัมภาษณ์พนักงานใหม่
9. เข้าร่วมกระบวนการสัมภาษณ์
10. เข้าใจอัตราส่วนทีส าํ นักงานใช้สาํ หรับติดตามประสิทธิผลการทํางานของสํานักงาน

ง

ประเภท : กิ จกรรมทีเกียวข้อง – Related Activities
16. การให้บริการแก่วิชาชีพและชุมชน –Professional and Community Services

การให้บริการแก่วชิ าชีพและชุมชน หมายถึง งานอาสาสมัครเข้าไปร่วมใดๆ ก็ได้ ทีท าํ ระหว่างการฝึกงาน การสมัครใจเข้าไป
ช่วยบริการแก่ ส่ วนรวมจะช่วยพัฒนาและเสริม สร้างให้ผู้ฝึกงานเกิดความเข้าใจในปจั จัยต่ างๆ ทีเ ป็ นตัวสร้างรูปแบบของ
สังคม รวมทัง, การมีอทิ ธิพลต่อความรู้และทักษะทางวิชาชีพ การทํางานให้ส่วนรวมไม่จําเป็ นต้องเป็ นงานในขอบข่ายของ
สถาปตั ยกรรม
แก่นของความเป็ นงาน
เมือ จบการฝึ กแล้วผู้รบั การฝึ กควรสามารถอาสาสมัครอย่างมีความรับผิดชอบในการเข้าไปร่วมงานทัง, ทีเ ป็ นงานเกียวกับ
ประเพณีและงานทีไ ม่ใช่งานประเพณีในชุมชนทีเ ป็ นงานทีจ ะช่วยให้คุณภาพของชีวติ ชุมชนดีขน,ึ
ความตระหนักและการประยุกต์
1. เข้าใจข้อมูล แนวคิดและหลักการทีป รากฏในเรือง “เป้าหมายเจ็ดประการ /บริการเพือชาติ” ในหนังสือ “การสร้าง
ชุมชน” ตีพมิ พ์โดยมูลนิธคิ าร์เนกีเพือ การสอนขัน, ก้าวหน้า
ทักษะและการประยุกต์
1. เข้าร่วมงานสมาคมวิชาชีพของตนโดยการอาสารทํางานเป็ นกรรมการ /คณะทํางานทีเ กียวข้องกับการให้บริการ ผู้
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ฝึกงานจะไม่ได้หน่ วยกิตฝึกจากการเพียงเข้าไปร่วมประชุมหรือเข้าฟงั ต้องทํางานจึงจะนับหน่ วยให้ได้
ช่วยให้การปรึกษา /ฝึกฝนด้านการแนะแนวอาชีพแก่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในงานของรัฐบาล เทศบาลและ อบต.
เข้าร่วมดําเนินการด้านการศึกษาเกีย วกับวิชาชีพในโรงเรียนชัน, ประถมและมัธยม
เข้าร่วมในกลุ่มอาสาเพือ ส่วนรวมในระดับต่างๆ เช่น ในประเด็นผูไ้ ร้ทอี ยู่อาศัย ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ การพิทกั ษ์รกั ษาด้าน
ประวัตศิ าสตร์ การพิทกั ษ์ทรัพยากรและการปกป้องสิง แวดล้อม ฯลฯ เป็ นต้น
6. เข้าร่วมอาสาในฐานะสมาชิกหรือทีป รึกษาการแบ่งเขตการใช้ทดี นิ ของ อบต .เป็ นกรรมการผังเมือง เทศบาล /อบต .
กรรมการชมรมศิลปะ/ภูมปิ ญั ญาท้องถิน

2.
3.
4.
5.

กิ จกรรมทีเกี ยวข้องอืนๆ- Other Related Activities
โครงการสถาปนิกฝึกงาน )Intern Development Program (ไม่ได้มคี วามมุ่งหมายทีจ ะมีกรอบทีแ คบหรือเคร่งครัด ความมุ่ง
หมายทีแ ท้จริงต้องการให้การฝึกงานของบัณฑิตสถาปตั ยกรรมเป็ นไปในแนวทางทีถ กู ต้อง นอกจากนี, การให้บริการใหม่ๆ
จํานวนไม่น้อยทีไ ม่ตกในข่ายของบริการวิชาชีพแต่มผี ลกระทบต่อวิชาชีพเกิดขึน, มาก สิง เหล่านี,จะช่วยฝึ กฝนให้ผู้ฝึกงานมี
ประสบการณ์ทกี ว้างขวางขึน,
เนื,อหาของกิจกรรมทีอ าจเกีย วข้องดังกล่าวรวมถึงการอนุ รกั ษ์พลังงาน การใช้คอมพิวเตอร์โครงการต่างๆ การออกแบบ
ภายใน ภูมสิ ถาปตั ยกรรม วิศวกรรมโครงสร้างและสิง แวดล้อม การวิจยั ประยุกต์ การสอน การปฏิสงั ขรณ์โบราณสถานและ
การเขียนทัศนียภาพ ถ้าผู้ฝึกงานได้รบั ประสบการณ์ ในสาระเหล่านี,มาก ตนเองจะต้องใช้วจิ ารณญาณและหารือกับสภา
สถาปนิกควรจะนับหน่ วยกิตสําหรับกิจกรรมเหล่านี,ได้มากน้อยเงือ นไขการฝึกงานทีก ําหนดไว้เพียงใด

ผนวก C

เว็บไซต์ทีแนะนํา- Suggested Web Sites

AIA Young Architects Forum/Mentoring Guidelines: www.aia.org Click on “For the AIA Member.” Then type “Mentor”
in the search box.
Mentoring Institute: www.mentor-u.com
Professional Mentoring LLC: www.pro-mentoring.com
University of Minnesota CALA Mentor Program: www.cala.umn.edu/mentor/mentor.html
USDA Management Skills Courses: www.grad.usda.gov/reg/catalog/index.cfm Type “Mentor” in the search box
Business Mentoring and Coaching: www.ibmpcug.co.uk/ppp/mentor

หนังสือแนะนํา- Suggested Reading

1. Title: “Mentoring for increased performance: foundations and methods.” Author(s): Newby, Timothy J.; Corner,
Judy. Journal Title: PERFORMANCE IMPROVEMENT, v36 n2 p11-15 (1997 Feb) Publisher: International Society
for Performance Improvement: Washington, DC. First in a series of three articles. Examines mentoring as an
instructional method.
2. Title: “Mentoring for increased performance: benefits and key principles.” Author(s): Newby, Timothy J.; Corner,
Judy. Journal Title: PERFORMANCE IMPROVEMENT, v36 n4 p10-13 (1997 Apr) Publisher: International Society
for Performance Improvement: Washington, DC. Second in a series of three articles. Answers the questions: why
be a mentor and what are the key principles that ensure the success of a formal mentoring program.
3. Title: “Mentoring for increased performance: steps in the process.” Author(s): Newby, Timothy J.; Corner, Judy.
Journal Title: PERFORMANCE IMPROVEMENT, v36 n5 p6-10 (1997 May/Jun) Publisher: International Society for
Performance Improvement: Washington, DC. Final part of a three-part series. Outlines the major steps involved in
implementing a systematic mentoring process. Discusses the following steps in the process.
4. Title: “The manager’s pocket guide to effective mentoring.” Author(s): Cohen, Norman H. 116p (1999) Publisher:
HRD Press: Amherst, MA. Book ISBN: 0-87425-469-8 Designed for the beginning mentor; contains a thorough
overview of the mentoring relationship.
5. Title: “What mentors do to help others attain potential?” Author(s): Anon. Journal Title: GETTING
RESULTS. . .FOR THE HANDS-ON MANAGER, v42 n4 p1-2 Supplement (1997 Apr) Publisher: American
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Management Association: New York, NY. Defines mentoring. This is a supplement to the April 1997 issue of
GETTING RESULTS. . .FOR THE HANDS-ON MANAGER.

ผนวก

D

เอกสารขอรับหน่ วยกิ ตการพัฒนาวิ ชาชีพต่อเนื อง

)แบบฟอร์มสําหรับสถาปนิกครูพเี ลีย, งกรอกเพือ ส่งไปขอรับหน่ วยกิต CPD 4 หน่ วย)

วิ ธีการ
1. อ่านเอกสาร “แนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับครูครูพเ,ี ลีย, ง”
2. กรอกแบบฟอร์มข้างล่งให้สมบูรณ์
3. กรอกแบบฟอร์มรายงานการพัฒนาวิชาชีพ (CPD) ในหน้าถัดไปเพือ ขอรับหน่ วยกิตพัฒนาวิชาชีพ 4 หน่ วย
คําถาม:

1. วัตถุประสงค์หลักของโครงการสถาปนิกฝึกหัด )Intern Development Program (คืออะไร

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. ข้อต้องการหลักในด้านทัศนคติของครูพเี ลีย, งทีค วรมีคอื อะไร

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3. จงกล่าวถึงความรับผิดชอบ 5ประการของครูพเี ลีย, งสําหรับสถาปนิกผูฝ้ ึกงาน
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. ทําไมโครงการสถาปนิกฝึกหัด จึงสนับสนุ นให้ผฝู้ ึกงานมองหาครูพเี ลีย, งนอกสํานักงานของตนด้วย

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5. แม้ว่าครูพเี ลีย, งจะมีหน้าทีส อบทานรายงานการฝึกงานของผูฝ้ ึกงานด้วย แต่จริงๆ แล้วผู้ทจี ะตรวจและให้การรับรองทีแ ท้จริง
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คือใคร

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
6. นิยามของหน่ วยกิตฝึกงานคืออะไร

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

7. ครูพเี ลีย, งควรพบปะกับผูฝ้ ึกงานอย่างน้อยทีส ุดปีละกีค รัง,
___________________________________________________________________________________________
8. จงกล่าวถึงประโยชน์ของการฝึกงาน 3ประการทีม ตี ่อสํานักงานของผูฝ้ ึกงาน
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
9. ผูฝ้ ึกงานต้องอาสาสมัครช่วยงานวิชาชีพและสังคมกีห น่ วยกิตฝึกงานจึงจะถือได้ว่าจบ

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

10. ผู้ฝึกงานจะต้องได้รบั การจ้างงานแบบเต็มเวลา 35 )ชัวโมงต่

อสัปดาห์หรือมากกว่า (เป็ นเวลาต่อเนืองกีสปั ดาห์จงึ นํ ามา
นับเป็ นหน่ วยกิตฝึกงานได้

___________________________________________________________________________________________
โปรดดูคาํ ตอบข้างล่าง.

คําตอบ (โปรดแปลเอง)

1. The purpose of the IDP is to assist in the development of competent architects. The IDP provides a curriculum for
an intern’s training prior to registration and NCARB certification.

2. To be an architect who is willing to extend oneself in terms of time and commitment to improve the next generation
of architects.
3. See answer on page 6.
4. Because the relationship between the intern and the IDP mentor will be different than that which is established on
a daily basis within the intern’s office. The mentor can provide insight into other aspects of the profession that
may not be apparent within the intern’s firm.
5. The intern’s daily supervisor. The daily supervisor must work in the same location as the intern on a daily basis.
6. Eight hours of acceptable activity in a given training area.
7. The mentor should meet with the intern at least three times per year to discuss the intern’s training and career
goals.
8. The benefits to the intern’s firm include increased employee retention, improved motivation, and improvement of
firm’s recruiting ability.
9. Ten IDP training units (80 hours) of professional and community service are required to complete the IDP. Public
service is not limited to architecturally related activities.
10. To earn IDP training units in Training Settings A, B, C, D and E, interns must work at least 35 hours per week for
a minimum period of 10 consecutive weeks, or at least 20 hours per week for a minimum period of six
consecutive months.
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ผนวก E

รายงานการพัฒนาวิ ชาชีพต่อเนื องของสภาสถาปนิ ก

(ใช้สาํ หรับรายงานการทําหน่ วยกิต CPD ของการอ่านเอกสาร “แนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับครูครูพ,เี ลี,ยง” เท่านัน, )
รายงานทางอีเมล์โปรด: เข้าเว็บไซต์ http://www.thaiarchitects.org กด “การพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง”
ข้อมูลสมาชิก:

ชือ /นามสกุล: __________________________________________________________________

หมายเลขสมาชิกสภาสถาปนิก: __________________________ วันทีห มดอายุสมาชิก: __________________

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้องและเป็ นจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบการพัฒนาวิชาชีพ
ว่าด้วยการรายงานของสภาสถาปนิกทุกประการ
ลงชือ : __________________________________________ วันที: __________________

ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มนี,ทางโทรสารได้ท:ี
โทรสาร 0-2280-8882

หรือส่งทางไปรษณียไ์ ด้ท:ี
ส ภ า ส ถ า ป นิ ก อาคารกองการสือ สาร )หลังโรงแรมตรัง (
ถ. วิสุทธิกษัตริย์ แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

รายชือสํานักงานออกแบบทีให้ความร่วมมือ

สําหรับโครงการสถาปนิ กฝึ กหัดและรายชือครูพีเลี,ยง
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก(ตุ๊กตา)
1. บริษทั สํานักงานดีไซน์ 103 ทีอ ยู่ โทรศัพท์
ครูพเี ลีย, งอาสา (Mentors)
1) นายชัชวาล พริง, พวงแก้ว ว.สถ. 1254
2) นาย
----------------------------------------------2. บริษทั สํานักงานดีไซน์ดเี วลลอป ทีอ ยู่ โทรศัพท์
ครูพเี ลีย, งอาสา (Mentors)
1) นายมติ ตัง, พานิช ว.สถ. 2345
2) นาย
----------------------------------------------3. บริษทั สํานักงานอินเตอร์ดไี ซน์ ทีอ ยู่ โทรศัพท์
ครูพเี ลีย, งอาสา (Mentors)
1) นายเจตกําจร พรหมโยธี ว.สถ. 3456
2) นาย
----------------------------------------------4. บริษทั สํานักงานเอ 49 ทีอ ยู่ โทรศัพท์
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ครูพเี ลีย, งอาสา (Mentors)
1) นายเจตกําจร พรหมโยธี ว.สถ. 3456
2) นาย
----------------------------------------------สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (ตุ๊กตา)
1. บริษทั สํานักงานดีเอสบี แอสโซซิเอทส์ ทีอ ยู่ โทรศัพท์
ครูพเี ลีย, งอาสา (Mentors)
1) นายเบิม, ว.สถ. 1254
2) นาย
----------------------------------------------2. บริษทั สํานักงาน พีแอลดีไซน์ ทีอ ยู่ โทรศัพท์
ครูพเี ลีย, งอาสา (Mentors)
1) นายวีรพันธ์ ไพศาลนันท์ ว.สถ. 2345
2) นาย
----------------------------------------------3. บริษทั สํานักงานระฟ้า ทีอ ยู่ โทรศัพท์
ครูพเี ลีย, งอาสา (Mentors)
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1) นายชัยรัตน์ ว.สถ. 3456
2) นาย
----------------------------------------------4. บริษทั สํานักงานแอกซิส แลนด์สเคป ทีอ ยู่ โทรศัพท์
ครูพเี ลีย, งอาสา (Mentor)
1) นายก ว.สถ. 3456
2) นาย
-----------------------------------------------

สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง(ตุ๊กตา)
1. บริษทั สํานักงานดีไซน์ 103 ทีอ ยู่ โทรศัพท์
ครูพเี ลีย, งอาสา (Mentors)
1) นายชัชวาล พริง, พวงแก้ว ว.สถ. 1254
2) นาย
----------------------------------------------2. บริษทั สํานักงานดีไซน์ดเี วลลอป ทีอ ยู่ โทรศัพท์
ครูพเี ลีย, งอาสา (Mentors)
1) นายมติ ตัง, พานิช ว.สถ. 2345
2) นาย
----------------------------------------------3. บริษทั สํานักงานอินเตอร์ดไี ซน์ ทีอ ยู่ โทรศัพท์
ครูพเี ลีย, งอาสา (Mentors)
1) นายเจตกําจร พรหมโยธี ว.สถ. 3456
2) นาย
----------------------------------------------4. บริษทั สํานักงานเอ 49 ทีอ ยู่ โทรศัพท์
ครูพเี ลีย, งอาสา (Mentors)

1) นายเจตกําจร พรหมโยธี ว.สถ. 3456
2) นาย
-----------------------------------------------

สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑณศิ ลป์ (ตุ๊กตา)
1. บริษทั สํานักงานดีไซน์ 103 ทีอ ยู่ โทรศัพท์
ครูพเี ลีย, งอาสา (Mentors)
1) นายชัชวาล พริง, พวงแก้ว ว.สถ. 1254
2) นาย
----------------------------------------------2. บริษทั สํานักงานดีไซน์ดเี วลลอป ทีอ ยู่ โทรศัพท์
ครูพเี ลีย, งอาสา (Mentors)
1) นายมติ ตัง, พานิช ว.สถ. 2345
2) นาย
----------------------------------------------3. บริษทั สํานักงานอินเตอร์ดไี ซน์ ทีอ ยู่ โทรศัพท์
ครูพเี ลีย, งอาสา (Mentors)
1) นายเจตกําจร พรหมโยธี ว.สถ. 3456
2) นาย
----------------------------------------------4. บริษทั สํานักงานเอ 49 ทีอ ยู่ โทรศัพท์
ครูพเี ลีย, งอาสา (Mentors)
1) นายเจตกําจร พรหมโยธี ว.สถ. 3456
2) นาย
-----------------------------------------------

หมายเหตุ ครูพเี ลีย, งหลักจะต้องเป็ นสามัญสถาปนิกผูม้ ใี บอนุ ญาตตามสาขา
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ผนวก .1

คําถามบ่อย -คถบ. / FAQ –Frequent Asked Questions

ความเห็นเกียวกับการสรุปข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเกียวกับโครงการสถาปนิ กฝึ กหัด
ของสมาคมสถาปนิ กสยาม
เมือ 9มิถนุ ายน 2548

ณ อาคารสมาคมสถาปนิ กสยามฯ

ส่งถึงสภาสถาปนิ กทางอีเมล์เมือ วันที 13มิถนุ ายน 2548

จัดทํารายงานโดย อ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร
กรรมาธิการฝา่ ยวิชาการ สมาคมสถาปนิกสยามฯ
คณะทํางานร่าง IDP สภาสถาปนิก

*****

หมายเหตุ: ทีประชุ
" มของสมาคมสถาปนิกฯ ได้พจิ ารณาเพียงกรอบความคิดโดยรวม ยังมิได้พจิ ารณาในรายละเอียด เพราะเชือ"
ว่าเอกสารทีร่" างมาเกีย" วกับขัน, ตอนของ IDP ยังคงมีการปรับแก้อกี มากในรายละเอียด

ตามที อาจารย์ ดร .อรรจน์ ได้กรุณาจัดส่งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการร่าง IDP ฝา่ ยสมาคมสถาปนิกทีประชุมหารือกันในเรือง
นีและมีขอ้ สงสัยและขอแนะนํามาให้สภาสถาปนิกเพือเป็ นการประสานงานเมือวันที 13มิถุนายน 2548 นัน

ในฐานะของประธานอนุ กรรมการเร่งรัดพัฒนาวิชาชีพของสภาสถาปนิก และเป็ นผูจ้ ดั เตรียมข้อมูลเกียวกับระบบการฝึ กงาน
สําหรับเป็ นข้อมูลแก่คณะทํางานรูส้ กึ ขอบคุณ และขออธิบายหรือให้ความเห็นตามทีสมาคมสถาปนิกฯ ให้ขอ้ สังเกตต่อร่างตุ๊กตาทีผมร่าง
ตามแนวของ NCARB แต่ก่อนอืนผมขอเรียนถึงหลักการระบบฝึกงานหรือ IDP เท่าทีความรูท้ ดี ที สี ุดทีผมมีในขณะนีโดยสรุป

ก .ระบบการฝึกงานมิใช่มาตรการประกันคุณภาพสถาปนิกทีใช้บงั คับด้วยกฎหมาย แต่เป็ นมาตรการแห่งความสมัครใจโดยแท้ และเป็ น
ความริเริมและการดําเนินการของสมาคมวิชาชีพ ) สหรัฐฯ อังกฤษ สิงคโปร์ ฯลฯ (ทีสภาวิชาชีพ Endorse เพราะเห็นดีด้วยจึง
นํามาใช้เป็ นเงือนไขในการขอสอบรับใบอนุญาต

ข .ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ และสิงคโปร์ สมาคมสถาปนิกเป็ นผูว้ างระบบการฝึกงานและเป็ นผูด้ ําเนินงานทัง หมด สภาสถาปนิกเพียง
คอยรับเอกสารรับรองการฝึ กงานจากสมาคมเพืออนุ ญาตให้สอบได้ ซึงประเทศไทยควรให้ส มาคมวิช าชีพของสาขานัน ๆ เป็ น ผู้
ดําเนินงานเช่นกัน
ค .ก่อนเข้ารายละเอียดในข้ออุปสรรค ใคร่ขอชักชวนให้พจิ ารณาปรัชญาและแนวคิดทีแท้จริงของ IDP
•
•
•

•

มหาวิทยาลัย ให้ปริญญาเพือรับรองความรูข้ นั  ตําถึงมาตรฐานวิชาการโดยมีหลักสูตรและการสอบอย่างเข้มงวดของบัณฑิต

สภาวิชาชีพ ให้ใบอนุ ญาตเพือรับรองประสบการณ์ และความสามารถทางวิชาชีพ แก่สถาปนิกว่าสู งพอทีจะไม่ทําความ
เสียหายแก่สงั คม ผูม้ ี “ประสบการณ์และความรูท้ างวิชาชีพ” แล้วเท่านัน มีสทิ ธิสอบรั
= บใบอนุญาต

สภาวิชาชีพเป็ นผูใ้ ห้ใบอนุญาต จึงย่อมต้องรับผิดต่อความด้อยความสามารถของผูถ้ อื ใบอนุญาต ดังนัน สภาวิชาชีพจึงพึงมี
อํานาจกําหนดเงือนไขว่าผูส้ อบจะต้องมีประสบการณ์สูงพอและเป็ นทีเชือถือได้ ต่างประเทศมอบให้สมาคมวิชาชีพเป็ นธุระ
ช่วยรับรองให้ ผูร้ บั รองทีเป็ นบุคคลธรรมดาทีอาจมีการ “ฮัว? ” ดังทีเป็ นห่วงสภาวิชาชีพจึงไม่เชือถือ
ทีผา่ นมา กส .และสภาสถาปนิกไม่ใช้ประสบการณ์เป็ นเงือนไขก่อนมีสทิ ธิสอบ
= คุณภาพของสถาปนิกไทยโดยรวมจึงไม่สูง
พอทีจะแข่งกับต่างชาติได้ เมือจะพัฒนา สภาสถาปนิกจึงชักชวนผูเ้ กียวข้องกับวิชาชีพทัง 3ฝ่ายมาร่วมกันพัฒนาวิชาชีพ
ดังทีเป็ นอยู่
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ต่อคําถามสําคัญทีมผี ถู้ าทบ่อยครัง ว่า ถ้าสมาคมวิชาชีพไม่เอาด้วย สภาสถาปนิกจะทําอย่างไรนัน ....

เท่าทีนึกได้ในขณะนีกค็ อื ถึงอย่างไร สภาสถาปนิกก็จะต้องยืนยันว่าผูข้ อสอบจะต้อง “มีประสบการณ์ ในการทํางานวิชาชีพของ
ตนมาแล้วไม่น้อยกว่า .....ปี )ตามระดับการศึกษา(” โดยให้มีผรู้ บั รองอยู่ดี ซึงจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ได้ แต่ จะมาเข้มงวดที การ
สอบความสามารถและประสบการณ์ เ ป็ นหลัก แต่ถ้าใช้วิธีนี )ค่อนข้างจะเป็ นไปได้ม ากในระยะแรก (ผลทีตามมาจะเป็ น
อย่างไรคงพอเดาได้ว่าการต่อสูก้ บั ต่างชาติทสี มาคมและสมาชิกเป็ นห่วงคงไม่เกิดผล

สําหรับข้อสังเกตและข้อคิดเห็นทีคณะทํางานฝา่ ยสมาคมสถาปนิกได้ได้สรุปมาถึงสภาสถาปนิกดังกล่าว ผมขอให้ขอ้ มูลและข้อคิดเห็น
ตามลําดับของเรืองทีส่งมาดังนี:-

1. เรืองที .1การให้การสนับสนุนจากสํานักงานสถาปนิ ก ผู้ทีจะเป็ นพีเลียงสถาปนิ กฝึ กหัดจะมีหรือไม่??
ข้อสังเกต/ข้อคิดเห็นของสมาคมฯ )อาษา (และ คําอธิบาย/ความเห็นตอบของประธานอนุ กก .เร่งรัด -ศ.เดชา )สภา2 (
1) อาษา -

อาจจะมีสํานักงานสถาปนิกไม่เพียงพอแก่การเป็ นครูพเี ลีย ง

2) อาษา -

บริษทั สถาปนิกจะได้อะไรจากการเป็ นพีเลีย ง

สภา สภา -

3) อาษา -

สภา -

เห็นด้วย โดยเฉพาะในระยะ 5 ปี แรก การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์จะช่วยทําให้สถานการณ์ค่อยๆ ดีขนึ
บริษทั สถาปนิกจะได้รางวัลและการยกย่อง) ดังประเพณีของ AIA( ซึง มีการประกาศรายชือ ของบริษทั ดีเด่น ส่วน
สถาปนิกทีร บั เป็ นครูพเี  ลียงจะได้รบั หน่ วยกิตการศึกษาต่อเนือ งสําหรับการขอต่อใบอนุญาต
สภาสถาปนิกควรสํารวจบริษทั สถาปนิกว่ามีความพร้อมและมีความต้องการเพียงใดทีจะเป็ น Mentor

เห็นด้วย เป็ นงานทีส ภาและสมาคมต้องร่วมดําเนินการในขัน ต่อไป

2. แรงจูงใจในการประกอบวิ ชาชีพโดยใช้ใบอนุญาต
1) อาษา -

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีขนั  ตอนยุง่ ยากมาก มีอะไรจูงใจให้สถาปนิกพยายามทีจะได้ใบอนุญาต

2) อาษา -

มีขอ้ อะไรแตกต่างระหว่างสถาปนิกทีมใี บอนุญาต และผูท้ ไี ม่มอี ย่างไร จะมีค่าตอบแทนทีแตกต่างกันเพียงใด

สภา สภา -

3) อาษา -

สภา -

4) อาษา สภา -

2

ก็ใบอนุญาตสามัญ... ความจริงขัน ตอนขณะนีก็ยงุ่ ยากไม่น้อย กว่าจะได้เป็ นสามัญฯ ก็เหนือ ยยากเหมือนกัน

เมือ วิชาชีพฯ พัฒนาแล้ว ผูม้ ใี บอนุญาตจะมีความรูค้ วามสามารถสูงกว่าผูไ้ ม่มใี บอนุญาต ในงานขนาดใหญ่ หรืองาน
สําคัญ ผูว้ ่าจ้างย่อมจะต้องเลือกผูม้ คี วามสามารถ นอกจากนีผไู้ ม่มใี บอนุญาตจะไม่มสี ทิ ธิเ7 ข้ารับงานออกแบบทีม กี าร
กําหนดเฉพาะผูม้ ใี บอนุญาต
สภาสถาปนิกควรมีมาตรการบางอย่างทีทําให้สถาปนิกรูส้ กึ ว่าจําเป็ นทีจะต้องมีใบอนุญาต

คิดว่ามาตรการตามกฎหมายทีเ ป็ นอยูเ่ พียงพอแล้ว คือโทษปรับหรือจําคุกถ้าสถาปนิกปฏิบตั วิ ชิ าชีพโดยไม่มี
ใบอนุญาต

ถ้าสถาปนิกไม่เห็นคุณค่าในการมีใบอนุญาตเพราะมีงานทําดีอยูแ่ ล้วก็จะไม่พฒ
ั นาตนเองเพือให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ
จึงไม่มอี ะไรทีดขี นึ กับวิชาชีพ ทัง นีเพราะจุดประสงค์หลักของการออกข้อบังคับนีคอื ความต้องการพัฒนาวิชาชีพให้
เทียบเคียงอารยประเทศ
หากสถาปนิกทีม คี วามสามารถทีส ูงถึงมาตรฐานเท่านัน ทีจ ะจะได้รบั ใบอนุญาต ใบอนุญาตย่อมมีคุณค่าเอง ผูป้ ระสงค์
จะมีใบอนุญาตย่อมต้องพัฒนาตนเองสมํา เสมอ หรือเปลีย นไปทํางานอืน ในอุสาหกรรมสถาปตั ยกรรมและการก่อสร้าง
ทีไ ม่ตอ้ งใช้ใบอนุญาต

เนืองจากยังอยู่ในระหว่างการทํางาน คําว่า “สภา” จึงมิได้หมายถึงว่าเป็ นความเห็นทีสภาสถาปนิกเห็นชอบแล้ว ใช้เพียงให้สะดวก
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3. ในแง่ของสถานภาพแรงงาน สถาปนิ กฝึ กหัดจะถูกเอาเปรียบจากการฝึ กงานหรือไม่??
1) อาษา สภา -

2) อาษา สภา -

3) อาษา สภา -

สถานภาพทางกฎหมายแรงงานของ Intern เหล่านี คืออะไร ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชัวคราว

ผูท้ ดลองงาน หรือนิสติ
ฝึกงาน

ในสถานการณ์ปกติ สถานภาพไม่ใช่ผทู้ ดลองงานหรือนิสติ ฝึกงานแน่ เป็ นพนักงานปกติได้รบั เงินเดือนปกติ ซึง ถือ
ปฏิบตั กิ นั ทัวไป
 แต่ในช่วงถดถอยไม่มงี านกันทัง ประเทศ มักรับเข้าทํางานในอัตรา “ฝึกงาน” ทีค ่าแรงขัน ตํา ตาม
กฎหมายหรือมาทํางานฟรี สภาพเศรษฐกิจจะเป็ นตัวกํากับราคาค่าจ้างสถาปนิกฝึกหัดเองในช่วงเวลา”เศรษฐกิจบูม”
ถึงขนาดแย่งตัวนิสตปี ที  5 กันก็มมี าแล้ว

Intern เหล่านีจะมีสทิ ธิใด= ๆ ทีพนักงานคนอืนๆ พึงมี

ั
มีตามกฎหมายแรงงานทุกประการ โครงการฝึกงานเป็ นโปรแกรม “ภายใน” ทีพ วกวิชาชีพคิดประดิษฐ์ขนึ เพือ ปนให้
สถาปนิกรุ่นหลังมีความสามารถสูง
มีกฎหมายใดทีคอยดูแลมิให้ Intern ถูกเอาเปรียบจากบริษทั นายจ้างเหมือนบริษทั ทนายความในอดีต

น่าจะใช้กฎหมายแรงงานปจั จุบนั ได้ ทราบว่าของทนายความก็ไม่มกี ารเอาเปรียบแล้วหลังมีกฎหมายแรงงาน

4. ควรมี ระยะเวลาล่วงหน้ าในการประกาศใช้ อย่างน้ อย 5ปี
1) อาษา สภา -

2) อาษา -

สภา -

ก่อนการประกาศใช้ ควรประชาสัมพันธ์หรือประสานงานกับสถานศึกษา ให้ผทู้ จี ะเข้าเรียนในคณะสถาปตั ยกรรมฯ
ทราบก่อนทีจะตัดสินใจเข้าศึกษา
แน่นอนทีส ุดครับ

ขอทราบว่าสภาสถาปนิกมีแผนหรือขัน ตอนตรงนีอย่างไร

ก็คงเหมือนทุกประเทศทีเ ริม ทําคือ เริม จากการประชาสัมพันธ์ก่อน แล้วจึงถึงขัน ทดลองใช้ 5-2ปี สิงคโปร์ มาเลเซีย
ทดลอง 2ปี ไทยขวัญอ่อน อาจ 5ปี กไ็ ด้ ถ้ายอมให้ต่างชาติเก่งกว่าได้ต่อไปเรือ ยๆ

5. ครูพีเลีย ง ต้องมีใบอนุญาต ต้องเป็ นผู้รอบรู้ และได้รบั ผลตอบแทนทีดีพอควร เพือเป็ นแรงจูงใจให้เป็ นครูพีเลีย ง
1) อาษา สภาสถาปนิกควรมีนโยบายทีทําให้สถาปนิกเห็นความสําคัญ หรือความพิเศษในการเป็ น Mentor
สภา -

2) อาษา สภา -

ปกติ รางวัลของครูพเี  ลียงคือเกียรติ และความภูมใิ จทีเ กิดจากการได้รบั ความนับถือ เงินหรือแต้มเป็ นเรือ งรอง การขึน
รายชือ หรือให้มรี างวัลบุคคล “ดีเด่น” ดังทีส มาคมฯ ปฏิบตั อิ ยูน่ ่าจะพิเศษเพียงพอแล้วสําหรับผูม้ จี ติ สะอาด

ควรประชาสัมพันธ์ให้ชดั เจนว่า Mentor จะได้รบั ประโยชน์อะไร เช่น แต้มสะสมในการต่อใบอนุญาต หรือใบอนุญาต
จะมีอายุมากขึน หรืออืนๆ
แน่นอนครับ ได้รบั ประโยชน์แน่ดงั ทีต อบแล้วตามข้อ (2) 1 และ ข้อ (1) 5ข้างต้น แต่อายุใบอนุญาตคงต้องเท่ากัน
หมด NCARB มีความคิดทีจ ะขยายอายุใบอนุญาตตามระบบใหม่เป็ น 6ปี แต่สงิ คโปร์ประกาศเป็ น 6ปี มาตัง แต่ปี
ค.ศ2000 .

6. ครูพีเลีย งต้องมีการจดทะเบียนเพือควบคุมคุณภาพ และมีความชํานาญเฉพาะทาง
1) อาษา -

อาจมีการสมยอมระหว่างครูพเี ลีย งและสถาปนิก สภาสถาปนิกจะมีมาตรการป้องกันอย่างไร

2) อาษา -

จะมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดความถูกต้องอย่างไร ควรมีการจดทะเบียนครูพเี ลีย งเป็ นพิเศษเพือควบคุมคุณภาพ
หรือไม่

สภา -

คงไม่ใช้มาตรการลงโทษแน่นอน แต่จะเน้นไปทีส ํานึกและจรรยาบรรณทีด ขี องสถาปนิกรุ่นอาวุโสผูม้ คี วามชํานาญว่า
จะต้องช่วยกันสร้างอนาคตทีแ จ่มใสแก่ชนรุ่นหลัง บทลงโทษมีแต่ผลลบ
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สภา 3) อาษา -

สภา -

4) อาษา สภา 5) อาษา -

มีครับ แต่เป็ นทะเบียนรายชือ ในเชิงยกย่องมากกว่า ในต่างประเทศ ก่อนได้รบั มอบให้เป็ นครูพเี  ลียงจะมีการพบปะ
ซักซ้อมระหว่างสมาคมฯ และสภา กับ ผูอ้ าสาเป็ นครูพเี  ลียง จะมีคู่มอื ให้และหากมีหลายคนอาจมีการอบรมบ้างตาม
ควรแก่กรณี
ครูพเี ลีย งจะเป็ นผูเ้ ชียวชาญเฉพาะทางทีใช่สถาปนิกได้หรือไม่

ไม่ได้ ครูพเี  ลียงจะต้องเป็ นสถาปนิกผูม้ ใี บอนุญาตของสภาสถาปนิกเท่านัน แต่ครูพเี  ลียงอาจมอบให้ผเู้ ชีย วชาญช่วย
ฝึกในเรือ งเฉพาะได้ เช่น ส่งไปทํางานกับหัวหน้างานประมาณราคาเป็ นต้น แต่ตอ้ งอยูใ่ นความดูแลของครูพเี  ลียง

อะไรคือความแตกต่างระหว่างครูพเี ลีย งกับผูด้ ูแล มีความเป็ นไปได้ที Intern จะทํางานกับผูด้ ูแลหลายๆ คน โดย
มิได้เป็ นครูพเี ลีย งเพราะผูด้ ูแลเหล่านัน ไม่มคี ุณสมบัตเิ พียงพอทีจะเป็ นครูพเี ลีย ง

ผูด้ ูแลคือผูท้ คี  รูพเี  ลียงขอให้ช่วยดูแลเป็ นการเฉพาะเรือ ง เช่น หัวหน้างานเขียนแบบก่อสร้างได้รบั มอบหมายให้มี
หน้าทีด ูแลในช่วงฝึกการผลิตแบบก่อสร้าง ผูด้ ูแลจึงไม่ใช่ครูพเี  ลียง
ครูพเี ลีย งจะเป็ นแค่ตรายางหรือไม่

สภา -

มีสทิ ธิเ7 ป็ นไปได้ถา้ บุคคลผูน้ นั  ขาดสํานึก ผลการสอบของศิษย์ฝึกงานจะฟ้องเองจนเป็ นทีร กู้ นั โดยทัวไป


สภา -

ต้อง “มีประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพสถาปตั ยกรรมควบคุมตามสาขา” ครบเวลาตามเกณฑ์กําหนด จึงจะมีสทิ ธิ7
สอบรับใบอนุญาต และต้องมีใบรับรองจากนายจ้างพร้อมทัง สมุดแสดงผลงานทีไ ด้ทําระหว่างการทํางาน

6) อาษา -

ขัน ตอนการสอบใบอนุญาตจะเป็ นอย่างไร ต้องมีเอกสารยืนยันการทํางานจากผูด้ ูแล หรือไม่ นอกจากลายเซ็นของครู
พีเลีย ง

 ถ้อยคําเงือ นไขต่างๆ ข้างต้นคงจะปรากฏในข้อบังคับ แต่ในบริบทของการเพิม ขีดความสามารถในการแข่งขันก็
คือการผ่านระบบฝึกงานของสภาสถาปนิกและสมาคม

 ผูม้ หี ลักฐานการทํางานตามข้อบังคับข้างต้นย่อมมีสทิ ธิส7 อบ ทัง นีเพือ ไม่ให้เป็ นการรอนสิทธิต7 ามรัฐธรรมนูญ
และเป็ นการกีดกันผูม้ คี วามสามารถ

 ข้อสอบจะเน้นออกตามหลักสูตรการฝึกงานอย่างเข้มงวด เพือ ยืนยันปรัชญาทีว ่า ปริญญา รับรอง ความรูท้ าง
วิชาชีพและวิชาการพืนฐาน / ใบอนุญาต รับรอง ประสบการณ์และทักษะวิชาชีพพืนฐาน

 ผูส้ อบผ่านจะได้ใบอนุญาตทีใ ช้ได้เหมือนกันทุกประการ
 มีแนวคิดทีจ ะออกใบอนุญาตต่างสี เช่น ผูไ้ ด้ใบอนุญาตโดยวิธเี ก่าเป็ น “สีเงิน” ส่วนผูไ้ ด้ใบอนุญาตโดยวิธใี หม่
จะเป็ น “สีทอง” เป็ นต้น แต่ทงั  ใบอนุญาตทัง สองสีน ี มีสทิ ธิใ7 นการประกอบวิชาชีพตามกฎหมายเท่ากันทุก
ประการ

ศ .เดชา บุญคํา, 28 มิย. 48
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รายการตรวจสอบ

1. □

2. □
3. □

4.
5.
6.
7.
8.

□
□
□
□
□

9. □
10. □
11. □

12.
13.
14.
15.

□
□
□
□

16. □

17. □

งานทีคณะทํางานต้องทําให้สมบูรณ์
***

ควรใช้คาํ ย่อภาษาไทย “กฝง.” แทน IDP” หรือไม่ เช่น ...จะต้องได้ “หน่ วย กฝง.” ไม่น้อยกว่า 465หน่ วย
หรือ ...จะต้องได้ 235หน่ วย กฝง. เป็ นต้น
Intern Development Program เรียก “โครงการสถาปนิกฝึกหัด” หรือ “โปรแกรมพัฒนาสถาปนิกฝึกหัด”
Core Competencies ควรใช้ว่าอะไร – “แก่นของความเป็ นงาน” – “แกนของความสามารถ” – “แกนของความ
เป็ นงาน”
ประเภทการฝึกงานแบ่งเป็ น 4ประเภทด้วยหรือไม่รวมทัง, หัวข้อย่อย )หน้า ... (เหมาะกับไทยควรเป็ นอย่างไร
นํ,าหนักหน่ วยกิตฝึกรวม /หน่ วยกิตแต่ละหมวด
ลักษณะสภาพการฝึกงานและหน่ วยกิตฝึกมากสุดทีย อมให้ )น.....(
เงือ นไขทีม ผี ลต่อการฝึกงาน
จะเอาอย่างไรกับเอกสารอ้างอิงสําคัญ 2เล่มทีไ ทยยังไม่มคี อื : คู่มอื ปฏิบตั วิ ชิ าชีพของสถาปนิก (AIPP) และ
คู่มอื ปฏิบตั ขิ องสถาบันข้อกําหนดงานก่อสร้าง (CSI) แต่ละสมาคมวิชาชีพต้องรีบพัฒนาโดยด่วน) สมาคม
สถาปนิกเพิง มี-คู่มอื สถาปนิก(
สอบทาน (Review) รายละเอียดในแต่ละประเภทของการฝึก A, B, C, D และในแต่ละแกนของความสามารถ
เฉพาะสาขาสถาปตั ยกรรมตอ ตัง, คณะทํางานหรือมอบบุคคลคัดเนื,อหาจากเอกสาร AHPP และ CSI ทีอ า้ งใน
“ความตระหนักและการประยุกต์ "เช่น AHPP บทที 3.63และ CSI บทที FF 101/FF/180 และ SP /070 เป็ น
ต้น
ค้นคว้าและคัดคู่มอื UBC, BOCA และ SBC กฎหมายเกีย วกับผูพ้ กิ ารและคู่มอื ทีเ กีย วข้ออืน ๆ ว่าของไทยพอมี
อะไรใช้อา้ งแทนได้บา้ ง )น(15.
การพัฒนาเว็บไซต์ของ โครงการสถาปนิกฝึกหัดและเว็บไซต์ของไทยทีจ ะแนะนํา
การพัฒนาหนังสือแนะนําให้อ่านประกอบของแต่ละสาขา
จัดทําแหล่งข้อมูลโครงการสถาปนิกฝึกหัด )น(26.
กําหนดนํ,าหนัก “หน่ วย กพว.”) หน่ วยกิตการพัฒนาวิชาชีพ (ทีจ ะให้แก่ครูพเี ลีย, งในการอ่านและตอบคําถาม
เกีย วกับ “แนวปฏิบตั สิ าํ หรับครูพเี ลีย, ง”) น(25-23.
Adopt ศัพท์เฉพาะทัง, หลายทีจ ะใช้ต่อไป เช่น mentor จะใช้ว่า “ครูพเี ลีย, ง” intern – “ศิษย์ฝึกงาน” ฯลฯ
หรือไม่
ฯลฯ
**********
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