1.3

การสอบรับใบอนุญาต

ขัน การสอบรับใบรับรองความสามารถและประสบการณ์ วิชาชีพ
(The Architect Licensing / Certificate Examination)
*****
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1.3

การสอบรับใบอนุญาต

ขัน การสอบรับใบรับรองความสามารถและประสบการณ์วิชาชีพ
(The Architect Licensing / Certificate Examination)

*****

หัวข้อเรือง
หลักการและเหตุผล
แนวทาง
สถานทีสอบและวาระการสอบ
1.3.1 คุณสมบัติขนั  ตํา ของผู้มีสิทธิ สมัครสอบรับใบอนุญาตประกอบวิ ชาชี พควบคุม หรือใบรับรองความรู้ความ
ชํานาญ
ตารางแสดงระยะเวลาและหน่ วยกิตฝึกงานของผู้มสี ทิ ธิสอบตามปริ

ญญาวิชาชีพสาขาต่างๆ
1.3.2 แนวทางการออกข้อสอบและหมวดวิ ชาการสอบทีตรงและตอบรับกับโปรแกรมการฝึ กงานวิ ชาชี พ
หมวดปรนัย Multiple-Choice divisions: 17 ชัวโมง
$
หมวดเรขนิเทศ Graphic divisions: 20 ชัวโมง
$

ก. สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

รายละเอียดในหมวดปรนัย (715 ข้อ เวลารวม 17 ชัวโมง)
$
1) ก่อนการออกแบบ
2) โครงสร้างทัวไป
$
3) แรงทางราบ
4) ระบบเครือ$ งกลและไฟฟ้า
5) วัสดุและวิธกี ารก่อสร้าง
6) เอกสารการก่อสร้างการให้บริการ
รายละเอียดหมวดเรขนิ เทศ ( 3 หมวดย่อย 15 ข้อ เวลา 20 ชัวโมง)
$
หมวดการวางผังบริเวณ (5 ชัวโมง)
$
หมวดการวางแปลนอาคาร (7.5 ชัวโมง)
$
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หมวด เทคโนโลยีอาคาร (7.5 ชัวโมง)
$
ความถูกต้องแม่นยํา และ การยอมให้คลาดเคลือ$ น
โปรแกรมฝึกหัด
เงือ$ นไขช่วงรอยต่อการสอบด้วยกระดาษดินสอและคอมพิวเตอร์
1.3.3 วิ ธีการ ขัน ตอนและวาระการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิ ชาชี พ / ใบรับรองความรู้ความชํานาญ
ขัน ที 1 การตรวจรับเอกสารหลักฐาน
ขัน ที 2การจ่ายค่าธรรมเนี ยมสอบ

ค่าธรรมเนียมเพิม$
การคืนเงินค่าธรรมเนียมสอบ
การชําระเงิน
การจ่ายค่าโปรแกรมฝึกซ้อมข้อสอบ
ขัน ที 3การนัดวันเวลาสอบ
กําหนดนัด
การเลือ$ นนัดหรือบอกเลิก
ขัน ที 4 การสอบ
หลักฐานระบุตวั
เงือ$ นไขหลักฐานขัน1 ต้น
หลักฐานทีไ$ ม่ยอมรับ
กฎของศูนย์สอบ
เหตุผลในการถูกไล่ออกจากห้องสอบ
ข้อคิดเห็นทัวไป
$ และ คําถาม
เกีย$ วกับคําถามเฉพาะ หรือ รูปกลุ่มภาพ
ขัน ที 5 การรับรายงานคะแนนผลสอบ
มาตรฐานการสอบผ่าน
การขอดูและขอทบทวนผลสอบ
ขัน ที 6 การสอบซ่อม
1.3.4 ข้อกําหนดการสอบ และ การอ้างอิ ง
ข้อกําหนดข้อสอบ 9 หมวด
แบบใบสําคัญแสดงความจํานงขอสอบ
แบบฟอร์มรับรองการนัดวันเวลาสอบ
1.3.5 การจัดทําเอกสาร / ตํารา / คู่มือการสอบและการฝึ กอบรม
1.3.6 หัวข้อการบ้านสําหรับ 3 สาขา

ั
ข. สาขาภูมสิ ถาปตยกรรม
ั
ค. สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง
ั
ง. สาขาสถาปตยกรรมภายในและมั
ณฑนศิลป์

*****
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1.3
ขัน การสอบรับใบรับรองความสามารถและประสบการณ์วิชาชีพ
(The Architect Licensing / Certificate Examination)

(โปรดเข้าใจว่าเนือหาทัง หมดต่อไปนี แม้บางส่วนจะใกล้ความเป็ นจริงแต่กย็ งั คงเป็ นร่างหรือตุ๊กตาสําหรับประกอบการพิจารณาของ
คณะทํางาน -สามารถปรับแก้ได้ตามความเหมาะสม)

หลักการและเหตุผล

เป็ นทีย$ อมรับกันโดยทัวไปว่
$ า ความหลากหลายทางการศึกษาและการฝึ กงานเป็ นผลดีต่อการพัฒนาวิชาชีพทีค$ วรได้รบั การ
ส่งเสริม แต่ในขณะเดียวกันก็มผี ลกระทบต่อระดับคุณภาพของทักษะและความรูค้ วามสามารถของผูท้ จี$ ะต้องรับผิดชอบต่อสังคม

การสอบผูข้ อรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรมควบคุมเป็ นหนทางเดียวทีอ$ งค์กรควบคุมวิชาชีพสถาปตั ยกรรมทัวโลก
$
รวมทัง1 สภาสถาปนิกใช้เป็ นเครือ$ งประกันว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพควบคุมจะสามารถทําให้สุขอนามัย ความปลอดภัยและความผาสุก
เกิดแก่ประชาชน ดังนัน1 ผูข้ อรับใบอนุ ญาตหรือใบรับรองความรูค้ วามชํานาญจึงต้องแสดงให้เห็นว่าตนมีคุณสมบัตดิ ้านปฏิบตั สิ ูง
พอนอกเหนื อไปจากการทีจ$ ะต้องสอบผ่ านมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี1 การฝึ กงานยัง มีความหลากหลายและลักลัน$ เป็ น
ธรรมชาติอยู่แล้ว การสอบวัดความรู้ความชํานาญในการปฏิบตั วิ ชิ าชีพทีค$ ณะกรรมการสภาสถาปนิกเป็ นผู้กําหนดจึงมีความ
จําเป็ น

การสอบจะเป็ นการประเมินความรู้ ทักษะและความสามารถของผู้สมัครสอบซึง$ ถือเป็ นเงือ$ นไขสํา คัญในการประกอบวิชาชีพ
สถาปตั ยกรรมควบคุม การสอบดังกล่าวสามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการประกอบวิชาชีพของผู้ผ่านการสอบได้ครบทุก
แง่มุมตามแนวทางสังเขปข้างล่างนี1

แนวทาง การสอบจะเน้นหนักทีก$ ารให้บริการทางวิชาชีพเฉพาะส่วนทีจ$ ะมีผลกระทบต่อสุขอนามัย ความปลอดภัย
ความผาสุ ก สํา หรับ ประชาชน ความมุ่ ง หมายของการสอบจึง อยู่ท ี$ก ารประเมิน ความสามารถของผู้ส มัค รในการปกป้ อ ง
สาธารณชนและผูบ้ ริโภคด้วยการให้บริการวิชาชีพสถาปตั ยกรรมตัง1 แต่ขนั 1 ก่ อนออกแบบ (pre-design) ขัน1 ออกแบบผังอาคาร
(site design) ระบบอาคาร (building systems) การจัดทําเอกสาร (construction documents) และการให้บริการทีส$ มั พันธ์กับ
สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและแรงธรรมชาติและสิง$ ทีเ$ ป็ นอุปสรรคภายนอก

นอกจากการสอบความสามารถในเนื1อหาเฉพาะต่างๆ แล้ว สภาสถาปนิกยังตระหนักถึงความรับผิดชอบทีส$ ถาปนิกจะต้องมีเพื$อ
ประสานกับ กิจ กรรมอื$นที$เกี$ย วข้องในกระบวนการออกแบบ /ก่ อ สร้า ง ข้อ สอบจะพยายามวัด คุ ณสมบัตขิ องผู้สมัครไม่ เพีย ง
เฉพาะทีว$ ดั ได้จากการปฏิบตั ใิ นสายตนเอง แต่ยงั ดูทกั ษะและความสามารถในการชังใจในการเป็
$
นเชีย$ วชาญทัวไป
$ (generalist)
ทีส$ ามารถร่วมงานกับผูเ้ ชีย$ วชาญสาขาอืน$ อีกเป็ นจํานวนมากได้ โดยสรุปก็คอื สภาสถาปนิกมีวตั ถุประสงค์ทจี$ ะสะท้อนการปฏิบตั ิ
วิชาชีพสถาปตั ยกรรมให้เป็ นแบบบูรณาการรวม
สถานทีส อบและวาระการสอบ ในชัน1 นี1 สภาสถาปนิกจัดศูนย์สอบไว้เฉพาะในกรุงเทพมหานคร ในอนาคต เมื$อมีการ
กระจายตัวของสถาปนิกในภูมภิ าคมากขึ1น อาจเป็ นไปได้ทจี$ ะเปิ ดศูนย์สอบเพิม$ ขึ1นทีจ$ งั หวัดเชียงใหม่ ขอนแก่ นและสงขลา ซึง$
สภาสถาปนิกจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป นอกจากนี1 ในอนาคตการสอบยังมีแนวโน้ มทีจ$ ะจัดสอบออนไลน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ ณ
ศูนย์สอบซึง$ ผูส้ อบสามารถเลือกคําตอบในข้อสอบหมวดปรนัย และ เขียนแบบ/ภาพในหมวดเรขนิเทศ หากผู้สอบไม่ผ่านข้อสอบ
หมวดใดจะยังมีสทิ ธิทํ าข้อสอบนัน1 ซํา1 ภายในเวลาทุกๆ 6 เดือน คะแนนผลสอบจะถูกส่งไปยังองค์การต้นทางทีเ$ ป็ นผู้กําหนดให้
ผูส้ มัครมาสอบ สภาสถาปนิกเป็ นผูม้ อี าํ นาจเต็มในการตัดสินคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครว่าจะปฏิบตั วิ ชิ าชีพว่าผ่านหรือไม่
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ในขัน1 ดําเนินการ คณะอนุ กรรมการเร่งรัดพัฒนาวิชาชีพเพื$อเพิม$ ขีดความสามารถในการแข่งขันฯ ได้วางแนวทางเกี$ยวกับการ
สอบรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพควบคุมและใบรับรองความรูค้ วามชํานาญไว้ดงั นี1
1.3.1 กําหนดคุณสมบัตขิ นั 1 ตํ$าของผูม้ สี ทิ ธิสมั
 ครสอบรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพควบคุม หรือใบรับรองความรู้ความ
ชํานาญตามสาขาสถาปตั ยกรรมควบคุมทีป$ ระกาศตามกฎกระทรวง
1.3.2 กําหนดแนวทางการออกข้อสอบและหมวดวิชาการสอบให้ตรงและตอบรับกับโปรแกรมการฝึกงานวิชาชีพ
1.3.3 กําหนดวิธกี าร ขัน1 ตอนและวาระการสอบรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ / ใบรับรองความรูค้ วามชํานาญ
1.3.4 จัดทําข้อกําหนดการสอบ (Test Specification)
1.3.5 จัดทําเอกสาร / ตํารา / คู่มอื การสอบ และการฝึกอบรม –อยู่ระหว่างการร่างของคณะทํางาน

1.3.1

คุณสมบัติขนตํ
ั า ของผู้มีสิทธิ สมัครสอบรับใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพควบคุม หรือ
ใบรับรองความรู้ความชํานาญ

ผู้ม ีส ิท ธิส มัค รสอบเพื$อ สอบรับ ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ ควบคุ ม หรือ ใบรับ รองความรู้ ค วามชํ า นาญตามสาขา
สถาปตั ยกรรมควบคุมสาขาต่างๆ ทีป$ ระกาศตามกฎกระทรวงจะต้องได้รบั ปริญญาวิชาชีพสถาปตั ยกรรมหรือวุฒทิ ไี$ ด้รบั
จากสถาบัน การศึก ษาทีส$ ภาสถาปนิ กให้ก ารรับ รองในปี ท ี$รบั ปริญญา และจะต้อ งผ่ า นการฝึ ก งานเป็ นเวลาตามทีส$ ภา
สถาปนิกกําหนด

ผูท้ มี$ คี ุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามเกณฑ์ดงั กล่าวนี1 อาจมีสทิ ธิขอรั
 บใบอนุ ญาตได้หาก
1) เป็ นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์สงู ในสาขาวิชาชีพมาก่อน (Broadly Experience Practitioners) ได้แก่ผทู้ ไี$ ด้ปฏิบตั ิ
วิชาชีพนัน1 ๆ มานานในประเทศหรือต่างประเทศ และได้รบั การยอมรับจากผูอ้ ยู่ในสาขาเดียวกัน การสอบในกรณีน1ี
การสอบจะเป็ นแบบสัมภาษณ์ (Professional Practice Interview Examination)
2) เป็ นผูท้ ไี$ ม่ได้รบั ปริญญาวิชาชีพโดยตรงทีไ$ ด้รบั การรับรองจากสภาสถาปนิก เช่น ปริญญาทีไ$ ด้รบั ในระหว่างทีข$ าด
อายุการรับรอง ปริญญาก่อนวิชาชีพ (Pre-professional Degree) หรือปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางเทคนิคที$
เกีย$ วข้องตามสาขาทีไ$ ด้ผ่านเงือ$ นไขขัน1 ต้นดังต่อไปนี1
ก. ผ่านการรับเข้าเป็ นสมาชิกของสภาสถาปนิก
ข. มีปริญญาหรือประกาศนียบัตรทีไ$ ด้รบั ผ่านการตรวจสอบและได้รบั การรับรองจากหน่ วยบริการตรวจรับรอง
การศึกษาของสภาสถาปนิก หรือ
ค. เป็ นผู้ม ีความสามารถพิเศษทีไ$ ด้ทํางานออกแบบในสาขานัน1 ๆ ต่ อเนื$อ งมานานมากกว่า 12 ปี ในสํา นักงาน
ออกแบบทีม$ สี ถาปนิกผู้มใี บอนุ ญาตให้การรับรอง และได้รบั ผ่านการตรวจสอบและให้การรับรองโดยหน่ วย
บริการตรวจรับรองการศึกษาของสภาสถาปนิก
ง. ได้ศกึ ษาวิชาทีพ$ ร่องเพิม$ เติมครบถ้วน และผ่านการฝึกงานตามโครงการสถาปนิกฝึ กหัด (Intern Development
Program) เป็ นเวลาครบตามกําหนดแล้ว

ตาราง 1 แสดงระยะเวลาและหน่ วยกิ ตฝึ กงานของผู้มีสิทธิ สอบตามปริ ญญาวิ ชาชีพสาขาต่างๆ (ตุ๊กตา)
ปริ ญญาทีสภาสถาปนิ กรับรอง

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
3. ปริญญาโทวิชาชีพ 5+2
(จาก ป. ตรี วิชาชีพตรง 5ปี)
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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)
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5. ปริญญาโทจาก ป.ตรี 4+2 *

6. ปริญญาโทจาก ป.ตรี อืน$ 4+3

- สถาปตั ยกรรม / ภูมสิ ถาปตั ยกรรม+ ผังเมือง
- สถาปตั ยกรรม + สถาปตั ยกรรมภายใน
- ภูมสิ ถาปตั ยกรรม + สถาปตั ยกรรมภายใน
- สถาปตั ยกรรม + สถาปตั ยกรรม

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

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
** หมายเหตุ 2 ระยะเวลาการฝึกงานอาจผันแปรได้ในรายละเอียดตามผลการพิจารณาของหน่วยบริการตรวจรับรองผลการศึกษาของสภา
สถาปนิก

1.3.2

แนวทางการออกข้อสอบและหมวดวิชาการสอบทีตรงและตอบรับกับโปรแกรมการ
ฝึ กงานวิ ชาชีพ

สภาสถาปนิกตระหนักดีว่า การสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาชีพจะต้องแตกต่างกับการสอบวัดความรู้พ1นื ฐาน
ทางวิชาการทีเ$ รียนในมหาวิทยาลัย ดังนัน1 แนวทางการสอบวัดความสามารถและประสบการณ์ ทางวิชาชีพจะต้องตอบ
รับกับหลักสูตรฝึกงานทีเ$ น้นด้านการปฏิบตั วิ ชิ าชีพทีไ$ ม่สามารถเรียนรูไ้ ด้จากสถาบันการศึกษา การสอบจะแบ่งออกเป็ น
สองกลุ่มวิช า ได้แก่ ก ลุ่มความรู้ทางปฏิบตั ิวชิ าชีพ 6 หมวด และกลุ่ มการปฏิบ ัตวิ ชิ าชีพ 3 หมวดซึง$ ปกติจะออกเป็ น
แบบปรนัยและการออกแบบเขียนแบบ

สถาปัตยกรรมหลัก
B ก่อนการออกแบบ - PreDesign

หมวดปรนัย
Multiple-Choice divisions: 17 ชั วโมง

B ก่อนการออกแบบ - PreDesign

B ก่อนการออกแบบ - PreDesign

สถาปัตยกรรมภายในและ
มัณฑณศิ ลป์ *
B ก่อนการออกแบบ - PreDesign

B .....................................

B .....................................

B ..........................................

B .....................................

B ........................................

B ........................................

ภูมิสถาปัตยกรรม*

B โครงสร้างทัวไป
 -General
Structures
B แรงทางราบ -Lateral
Forces
B ระบบเครืองกลและไฟฟ้า Mechanical and Electrical
Systems
B วัสดุและวิธกี ารก่อสร้าง Materials and Methods
B เอกสารการก่อสร้างการ
ให้บริการ -Construction
Documents and Services

B ระบบเครืองกลและไฟฟ้า Mechanical and Electrical
Systems
B วัสดุและวิธกี ารก่อสร้าง Materials and Methods
B เอกสารการก่อสร้างการ
ให้บริการ -Construction
Documents and Services

สถาปัตยกรรมหลัก

ภูมิสถาปัตยกรรม*

n การวางผังบริเวณ - Site
Planning

สถาปัตยกรรมผังเมือง*

B สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

Utility and Facility Systems

B วัสดุและวิธกี ารก่อสร้าง Materials and Methods
B เอกสารการก่อสร้างการ
ให้บริการ -Construction
Documents and Services

หมวดเรขนิ เทศ
Graphic divisions: 20 ชั วโมง

n การวางผังบริเวณ - Site
Planning
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สถาปัตยกรรมผังเมือง*

n การวางผังบริเวณ - Site
Planning

B ระบบอาคารและแสงสว่าง Mechanical and Electrical
Systems
B วัสดุและวิธกี ารก่อสร้าง Materials and Methods
B เอกสารการก่อสร้างการ
ให้บริการ -Construction
Documents and Services

สถาปัตยกรรมภายในและ
มัณฑณศิ ลป์ *
n การวางผังบริเวณ - Site
Planning
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n การวางผังอาคาร n การออกแบบภูมทิ ศั น์ - n การวางผังอาคาร n การวางผังอาคาร Building Planning
Landscape Design
Building Planning
Building Planning
n เทคโนโลยีอาคาร n เทคโนโลยีภมู ทิ ศั น์ n เทคโนโลยีอาคาร n เทคโนโลยีอาคาร Building Technology
Landscape Technology
Building Technology
Building Technology
* รายละเอียดหมวดวิชาในสาขาภูมสิ ถาปตั ยกรรม สถาปตั ยกรรมผังเมือง และสถาปตั ยกรรมภายในและมัณฑณศิลป์เป็ นตุ๊กตาเพือปรับแก้
เพือ$ เป็ นการช่วยให้ผเู้ ข้าสอบเตรียมการสอบ ข้อกําหนดการสอบและข้ออ้างอิงของแต่ละหมวดจะรวมอยู่ในเอกสารแนวทางการ
สอบจดทะเบียนสถาปนิก

ก. สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
รายละเอียดในหมวดปรนัย- Multiple-Choice Divisions (715 ข้อ เวลารวม 17 ชั วโมง)
คําถามปรนัยแบ่งออกเป็ นหมวดย่อย 6 ดังนี1:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ก่อนการออกแบบ -Pre-Design
โครงสร้างทัวไป
$ -General Structures
แรงทางราบ -Lateral Forces
ระบบเครือ$ งกลและไฟฟ้า -Mechanical and Electrical Systems
วัสดุและวิธกี ารก่อสร้าง - Materials and Methods
เอกสารการก่อสร้างการให้บริการ -Construction Documents and Services

ในแต่ละหมวดของข้อสอบปรนัยจะประกอบด้วยจํานวนคําถามตายตัวทีก$ ําหนดเวลาสูงสุดไว้ให้ หมวดแรงทางราบมีข้อสอบ 90
ข้อ ทีเ$ หลือหมวดละ 125 ข้อ

ในแต่ละหมวด บางคําถามจะเป็ นทดสอบล่ว งทดลอง (Pretest) ซึง$ ไม่มผี ลกับคะแนน คําถามเหล่านี1จะถูกประเมิน/ปรับปรุ ง
สําหรับชุดคําถามในอนาคต
ตารางข้างล่างแสดงเวลาทีจ$ าํ กัดไว้ในข้อสอบปรนัยแต่ละหมวด เวลาการตามนัดสอบจะรวมเวลาอ่านคําสัง$ เวลาซ้อมวิธสี อบ
(Tutorial) อนุ การตอบข้อสอบและเวลากรอกแบบประเมินหลังการสอบไว้แล้ว

รายละเอียดของเวลาการสอบหมวดปรนัย (รวม 20 ชั วโมง)

หมวด
ก่อนการออกแบบ
โครงสร้างทัวไป
$
แรงทางราบ
ระบบเครือ$ งกลและไฟฟ้า

วัสดุและวิธกี ารก่อสร้าง
เอกสารการก่อสร้างการให้บริการ

รวมจํานวนข้อและเวลาสอบแบบปรนัย

จํานวนคําถาม
125
125
90
125
125
125
715 ข้อ

เวลาสอบจริ ง
3 ชัวโมง
$
3 ชัวโมง
$ 30 นาที
2 ชัวโมง
$ 30 นาที
2 ชัวโมง
$ 30 นาที
2 ชัวโมง
$ 30 นาที
3ชัวโมง
$
17 ชัวโมง
$

เวลาตามตารางนัด
3 ชัวโมง
$ 30 นาที.
4 ชัวโมง
$
3 ชัวโมง
$
3 ชัวโมง
$
3 ชัวโมง
$
3 ชัวโมง
$ 30 นาที
20 ชัวโมง
$

การเดา - Guessing
ควรตอบคําถามในข้อสอบทุกข้อ ถ้าไม่แน่ ใจให้เว้นไว้ก่อนแล้วจึงกลับมาพิจารณาเดาเลือกคําตอบทีด$ ที สี$ ุด คําถาม
ทีว$ ่างเปล่าจะมีค่าเท่าคําตอบทีต$ อบผิด
การสอบทวนคําตอบ - Reviewing Answers
การสอบทวนและเปลีย$ นแก้คาํ ตอบสามารถทําได้ตลอดเวลา แต่ตอ้ งทําก่อนออกจากโปรแกรม (Exit) หรือก่ อนหมดเวลา
ตอบ
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เอกสารอ้างอิ ง - Reference Material
ในหมวดโครงสร้างทัวไปและหมวดระบบเครื
$
อ$ งกลและไฟฟ้าจะรวมเอกสารอ้างอิงทีเ$ กี$ยวข้อง โดยสามารถเข้าไปค้นได้
โดยการกดปุม่ “Reference” บนจอ ในนี1จะรวมสูตรต่างๆ ทีอ$ าจช่วยในการตอบคําถามใน 2 หมวดนี1
เครืองคํานวณ - Calculator
ผูเ้ ข้าสอบจะต้องนําเครือ$ งคํานวณมาทีศ$ ูนย์สอบเอง และจะอนุ ญาตเฉพาะเครื$องคํานวณทีส$ ร้างโปรแกรมไม่ได้ ส่งการ
สือ$ สารไม่ได้ พิมพ์ออกไม่ได้เท่านัน1 ศูนย์สอบมีอาํ นาจในการปฏิเสธการใช้เครือ$ งคํานวณทีผ$ ดิ เงือ$ นไข
ข้อกําหนดข้อสอบและบรรณานุกรม - Test Specifications & References
ข้อกําหนดข้อสอบและรายการบรรณานุ กรมสําหรับข้อสอบปรนัยในแต่ละหมวดจะรวมผนวกไว้ทา้ ยเอกสารนี1

รายละเอียดหมวดเรขนิ เทศ - Graphic Divisions ( 3 หมวดย่อย 15 ข้อ เวลา 20 ชั วโมง)

แบ่งออกเป็ น 3 หมวดและในแต่ละหมวดประกอบด้วย “ชุดคําถามเรขนิเทศ” เรียกว่า “กลุ่มภาพ” (vignette) หรือรูปภาพ
สําหรับใช้ประเมินความรู้ ทักษะและความสามารถของผูส้ อบในแง่มุมต่างๆ ของการปฏิบตั วิ ชิ าชีพสถาปตั ยกรรมผู้สอบ
จะต้องแก้และ เสนอทางแก้ปัญหาใน 15 กลุ่มภาพของแต่ละหมวด ตามรายการข้างล่างตามโปรแกรมและข้อบังคับ
ทางกฎหมายทีใ$ ห้ไว้ในแต่ละกลุ่มภาพ
: หมวดการวางผังบริ เวณ -Site Planning division: (5 ชัวโมง)


1. การออกแบบผัง -Site Design
2. การแบ่งโซนบริเวณ - Site Zoning
3. การจัดทีจ$ อดรถ - Site Parking
4. การวิเคราะห์บริเวณ - Site Analysis
5. รูปตัดบริเวณ -Site Section
6. การปรับระดับบริเวณ - Site Grading

: หมวดการวางแปลนอาคาร -Building Planning division: (7.5 ชัวโมง)
1. แผนภูมกิ ้อนอาคาร -Block Diagram
2. การวางแปลนภายในอาคาร - Interior Layout
3. การออกแบบขัน1 ต้น - Schematic Design
: หมวด เทคโนโลยี อาคาร -Building Technology division: (7.5 ชัวโมง)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รูปตัดอาคาร - Building Section
ผังโครงสร้าง - Structural Layout
การเข้าถึง-ทางลาด - Accessibility-Ramp
ผังเครือ$ งกลและไฟฟ้า - Mechanical and Electrical Plan
การออกแบบบันได - Stair Design
แปลนหลังคา - Roof Plan
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รายละเอียดของเวลาการสอบหมวดเรขนิ เทศ (รวม 20 ชั วโมง)

การวางผังบริ เวณ (Site Planning)
ตอนที 1

การออกแบบผัง
บริเวณ
(Site Design)
(1 ชัวโมง)


การแบ่งโซน
บริเวณ
(Site Zoning)
(30 นาที)

2 ชัวโมง
$

การจัดทีจอดรถ
(Site Parking)
(30 นาที)

เวลาตามการนัด (Scheduled Appointment Time) 5 ชัวโมง

ตอนที 2
1 ชัวโมง
$ 30 นาที

เวลาพัก
15 นาที

การวิเคราะห์
บริเวณ
(Site Analysis)
(30 นาที)

การวางแปลนอาคาร (Building Planning)
ตอนที 1

1 ชัวโมง
$ 45 นาที

แผนภูมกิ อ้ นอาคาร
(Block Diagram)

การวางแปลนภายในอาคาร
(Interior Layout)

45 นาที

1 ชัวโมง


เทคโนโลยีอาคาร (Building Technology)
ตอนที 1 1 ชัวโมง
$ 45 นาที
รูปตัดอาคาร
(Building
Section)

การวาง
โครงสร้าง
(Structural
Layout)

1 ชัวโมง


45 นาที

เวลาพัก
20 นาที

เวลาพัก
30 นาที

ตอนที 2 1 ชัวโมง
$ 45 นาที
การเข้าถึงทางลาด
(Accessibility
Ramp)

ผังเครืองกล/
ไฟฟ้า
(Mech./Elec.
Plan)

45 นาที

1 ชัวโมง


รูปตัดบริเวณ
(Site Section)
(30 นาที)

การปรับระดับ
บริเวณ
(Site Grading)
(30 นาที)

เวลาตามการนัด 7 ชัวโมง

30 นาที
ตอนที 2
4 ชัวโมง
$
การแบบเค้าโครง-ขัน ต้น
(Schematic Design)
4 ชัวโมง


เวลาตามการนัด 7 ชัวโมง

30 นาที
ตอนที 3 1 ชัวโมง
$ 45 นาที

เวลาพัก
5 นาที

การออกแบบ
บันได
(Stair
Design)

แปลนหลังคา
(Roof Plan)

1 ชัวโมง


45 นาที

ตารางนั ดสอบจะรวมเวลาอ่า นคํา สังทั
$ ว$ ไป การซัก ซ้อมวิธสี อบที$ได้ใ ห้ก่อ นลงมือสอบ และการกรอกแบบสอบถาม
ประเมินผลหลังการสอบ
การสอบ การซักซ้อมวิธสี อบจะไม่เกี$ยวกับตัวข้อสอบ ดังนัน1 ผู้สมัครควรเตรียมตัวให้เกิดความคุ้นเคยในโปรแกรม
ปฏิบตั กิ ่อนขอสอบ
หมวดเรขนิเทศจะจัดเป็ นหมวดย่อยเพือ$ ให้โอกาสพักระหว่างการสอบ ในแต่ละหมวดจะมีกลุ่มของกลุ่มภาพทีผ$ ู้สอบจะ
เห็นและทําได้ทลี ะกลุ่มตามลําดับรูปภาพ ภายในชุด ผูส้ อบจะเลือกทําข้อใดก่อนก็ได้และสามารถใช้เวลาทําได้จนครบ
กับตามทีก$ ําหนดในแต่ละชุดได้ และสามารถย้อนกลับมาตรวจสอบแก้ไขได้แต่ถา้ เวลาทีก$ ําหนดให้หมดลง หรือ ได้กด
ปุม่ Exit ไปแล้วจะไม่สามารถกลับไปตรวจแก้ได้อกี (กรณีสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์)
ตัวอย่างเช่นในหมวดเทคโนโลยีอาคาร ข้อสอบตอนแรกให้เวลา 1 ชัวโมง
$
45 นาที และมีกลุ่มภาพ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ภาพรูปตัดอาคาร และ กลุ่มภาพผังโครงสร้าง ผูส้ อบจะสามารถทําข้อสอบได้เฉพาะ 2 กลุ่มภาพนี1เท่านัน1 ผู้สอบจึงไม่
ควรกดปุม่ จนกว่าจะได้ตรวจทานรอบคอบแล้ว

ความถูกต้องแม่นยํา และ การยอมให้คลาดเคลือน (เฉพาะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ -ในอนาคต)

ในกรณีการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ในอนาคต การทําข้อสอบให้ถูกต้องแม่นยํามากทีส$ ุดเป็ นความรับผิดชอบของผู้สอบ
การทําให้แม่นยําได้เท่าใด คะแนนก็จะเพิม$ เท่านัน1 ผูส้ อบควรใช้ประโยชน์ จากเครื$องมือและโปรแกรมสําหรับขยายรูป
และตรวจสอบทีม$ อี ยู่ในเครือ$ งเพือ$ หลีกเลีย$ งการถูกหักคะแนนตามโปรแกรมให้คะแนนของข้อสอบ

โปรแกรมฝึ กหัด (เฉพาะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์-ในอนาคต)

ชุดฝึ กหัดความคุ้นเคยการสอบด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับหมวดเรขนิเทศได้แนบมากับเอกสารนี1แล้ว ซึง$ จะมีหน้ าตา
เหมือนข้อสอบจริง ผูส้ อบสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมฝึกหัดนี1ได้เว็บของ สภาสถาปนิก
http://www.coa.or.th/index.htm
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โปรแกรมฝึ กสําหรับทัง1 3 หมวดเรขนิเทศนี1จะประกอบด้วย การซักซ้อ ม แนวทางและแบบฝึ กหัด ซึ$งจะมีให้ 1 ข้อ
สําหรับแต่ละกลุ่มภาพทัง1 15 กลุ่มภาพ การซักซ้อม (Tutorials) ได้พฒ
ั นามาเพือ$ สอนให้ผสู้ อบรูถ้ งึ การใช้โฉมต่างๆ ใน
คอมพิวเตอร์สาํ หรับการเขียนตําตอบในแต่ละกลุ่มภาพ ผูส้ มัครสอบจึงควรใช้เวลาฝึกซ้อมโปรแกรมฝึ กหัดให้มากทีส$ ุด
เท่าทีจ$ ะทําได้กบั ซอฟแวร์ดงั กล่าวก่อนการสอบแม้จะชํานาญการใช้คอมพิวเตอร์แล้ว

ผู้สอบไม่จําเป็ นต้อ งมีความรู้เกี$ยวกับ CADD หรือโปรแกรมเรขนิเทศอื$นมาก่ อ น ทัง1 นี1เนื$องจากรูปแบบเรขนิเทศใน
ข้อสอบจะไม่เหมือนกับของ CADD ทีท$ ุกคนคุ้นแล้ว ในวันเริ$มสอบ หมวดเรขนิเทศจะเริม$ ด้วยการซักซ้อมซึง$ จะกิน
เวลา 30 นาที ข้อซักซ้อมทีจ$ ดั ไว้ทศี$ ูนย์สอบจะไม่มบี ทฝึกซ้อมในกลุ่มภาพ

เงือนไขช่วงรอยต่อการสอบด้วยกระดาษดิ นสอและคอมพิ วเตอร์
ปจั จุบนั สภาสถาปนิกจําเป็ น ทีจ$ ะต้องปรับปรุงเปลีย$ นแปลงข้อสอบทัง1 ในโครงสร้างและในรูปแบบเพื$อให้ทนั กับการ
เปลีย$ นแปลงของโลก และในอนาคตมีแนวโน้ มสูงทีจ$ ะปรับเปลีย$ นเป็ นการสอบด้ว ยคอมพิวเตอร์ ซึง$ มีความแม่นยํา
รัดกุม สะดวก ยุตธิ รรมและทราบผลได้รวดเร็ว นอกจากนี1 ในอนาคตยังสามารถจัดสอบออนไลน์ ได้หลายแห่ง ผู้สมัคร
สอบทีส$ อบด้วยระบบกระดาษ-ดินสอทีใ$ ช้เวลาสอบทอดยาวคร่อมช่วงปรับเปลีย$ นจะต้องทําข้อสอบส่วนใหม่ทงั 1 หมด ซึง$
จะได้ประกาศเงือ$ นไขและวิธกี ารให้ทราบล่วงหน้า

1.3.3

วิ ธีการ ขันตอนและวาระการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพ / ใบรับรองความรู้
ความชํานาญ

เพือ$ ให้การสอบเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย สภาสถาปนิกจึงกําหนดขัน1 ตอนในการสอบไว้เป็ น 6 ดังต่อไปนี1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขันที

1

การตรวจรับรองเอกสารหลักฐาน
การจ่ายค่าธรรมเนียมสอบ
การนัดวันเวลาสอบ
การสอบ
การรับรายผลสอบ
การสอบซ่อม

การตรวจรับเอกสารหลักฐาน

ผูข้ อสอบจะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเงือ$ นไขของกรรมการสถาปนิก เมือ$ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนแล้วตามเงือ$ นไขแล้ว
ให้ผขู้ อสอบกรอกใบสมัครพร้อมหลักฐานยืน$ ต่อสํานักงานสภาสถาปนิก
หลังผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตเิ รียบร้อยแล้ว สํานักงานสภาสถาปนิกจะส่งชุดเอกสารไปให้ผสู้ มัครดังนี1:

คู่มอื -แนวทางการสอบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับซ้อมสําหรับหมวดเรขนิเทศ 3หมวด
หนังสือนําตัวเข้าสอบเป็ นทางการ
หนังสือนําตัวเข้าสอบจะมีชอ$ื ทีอ$ ยู่ เลขรหัสส่วนบุคคลและรายการหมวดทีม$ สี ทิ ธิสอบ
 หมวดข้อสอบแต่ละหมวดจะมี
วันทีก$ ํากับวันเวลาของช่วงเวลาทีจ$ ะมีสทิ ธิสอบ
 ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบชื$อทีพ$ มิ พ์ไว้ในเอกสารส่งตัวว่าถูกต้อง
ตรงกับชือ$ ในแบบฟอร์มทีเ$ คยให้ไว้
•
•
•

การให้ความสะดวกเป็ นพิ เศษในการสอบ
ศูนย์สอบของสภาสถาปนิกทุกแห่งได้จดั สภาพแวดล้อมพิเศษไว้สาํ หรับผูพ้ กิ าร โดยจะให้เฉพาะผู้ขอทีไ$ ด้รบั การอนุ มตั ิ
จากสภาสถาปนิกเท่านัน1
การขอรับบริการจะต้องทําเป็ นหนังสือ ในบางกรณีอาจขอหลักฐานรับรองความพิการเพื$อนํ าไปจัดสิง$ อํานวยความ
สะดวกให้ตรงสภาพความพิการ เมือ$ ได้รบั การอนุ มตั ิ ผู้สมัครจะได้รบั จดหมายยืนยันเพื$อนํ าไปขอนัดหมายกับหน่ วย
สอบ
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ขัน ที

2

การจ่ายค่าธรรมเนี ยมสอบ
ค่าสอบ อัตราค่าสอบให้เป็ นไปตามประกาศของสภาสถาปนิก
(อัตราข้างล่างเป็ นของสหรัฐฯ เพือ$ ใช้เปรียบเทียบ)
Pre-Design
$ 92 (3,850) บาท
General Structures
$ 92 (3,850) บาท
Lateral Forces
$ 92 (3,850)บาท
Mechanical and Electrical Systems
$ 92 (3,850) บาท
Materials and Methods
$ 92 (3,850) บาท
Construction Documents and Services
$ 92 (3,850) บาท
Site Planning
$143 (6,000) บาท
Building Planning
$143 (6,000) บาท
Building Technology
$143 (6,000) บาท
รวม
(41,000) บาท
ค่าธรรมเนี ยมเพิ ม
ผูส้ มัครสอบทีข$ อยกเลิก หรือ การเลือ$ นการสอบหลังวันกําหนดเขตอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิม$ ในอนาคต (เมื$อ
สภาสถาปนิกใช้วธิ กี ารสอบทีศ$ ูนย์สอบด้วยคอมพิวเตอร์ ซึง$ ผูส้ มัครทุกคนจะได้รบั การแจ้งเป็ นหนังสือ

การคืนเงิ นค่าธรรมเนี ยมสอบ
เมือ$ ได้รบั การนัดหมายแล้วจะไม่มกี ารคืนเงิน แต่หากเป็ นการเลื$อนตามขัน1 ตอนในขัน1 ที$ 3 จะยังคงมีสทิ ธิเข้
 าสอบได้
ภายในเวลา 1 ปี จากวันทีช$ าํ ระเงิน โดยจะต้องทําการนัดใหม่ภายใน 1 ปี การไม่ดาํ เนินการขอนัดใหม่ ค่าธรรมเนียม
ทัง1 หมดจะถูกยึด
กรณีทผี$ สู้ อบไม่มาในวันสอบโดยไม่ได้ขอเลือ$ น ค่าธรรมเนียมทัง1 หมดจะถูกยึด

การชําระเงิ น
ใช้วธิ จี ่ายโดยบัตรเครดิต / จ่ายด้วยเช็ค หรือ ธนาณัต ิ / เช็คส่วนตัว โดยดําเนินการลําดับขัน1 ตอนทีก$ ําหนด ในวันสอบ
จะต้องแสดงหลักฐานการจ่ายเงินด้วย
ในกรณีทนี$ ายจ้างของผูส้ มัครประสงค์จะจ่ายให้ลกู จ้างเป็ นกลุ่มสามารถทําได้ตามระเบียบการขอสอบเป็ นกลุ่มสําหรับ
สํานักงาน
การจ่าย ณ ศูนย์สอบ สามารถทําได้ แต่ตอ้ งจ่ายด้วยบัตรเครดิต ทัง1 นี1จะต้องแจ้งล่วงหน้า 72 ชัวโมง
$

การจ่ายค่าโปรแกรมฝึ กซ้อมข้อสอบ (จะใช้เมือ$ มีการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ในอนาคต)
ในกรณี ทผี$ ู้สอบไม่มคี อมพิวเตอร์ส่วนตัวมาด้วย สามารถขอใช้ค อมพิวเตอร์แ ละโปรแกรมฝึ กซ้อมข้อสอบหมวดใด
หมวดหนึ$งทีศ$ ูนย์สอบได้โดยเสียค่าธรรมเนียม โปรแกรมฝึกฯ จะเหมือนกับโปรแกรมทีม$ าพร้อมคู่มอื แนวทางสอบทุก
ประการ ตําตอบหรือผลสอบทีผ$ สู้ อบทํา รวมทัง1 คําถามทัง1 หมดจะไม่สามารถสังพิ
$ มพ์ออกมาหรือสังบั
$ นทึกด้วยวิธกี าร
ใดๆ ได้ เจ้าหน้าทีศ$ ูนย์สอบก็ไม่สามารถช่วยแนะนําการใช้ซอฟแวร์ขอ้ สอบได้
ขัน ที

3

.

การนัดวันเวลาสอบ (แนวทางทีใช้ในสหรัฐฯ -นํามาใส่ไว้เพือศึกษาประการพัฒนาแนวทางของสภาสถาปนิก)
ผูส้ อบอาจขอสอบ หมวดใดหมวดหนึ$งก่ อนโดยไม่ต้องเป็ นไปตามลําดับก็ได้ ผู้สอบสามารถเลือกสอบ ณ ศูนย์สอบที$
ปรากฏในคู่มอื แห่งใดก็ได้
การจองวันเวลาสอบใช้วธิ มี าก่อนได้ก่อน ทีน$ งั $ สอบในแต่ละศูนย์มจี ํานวนจํากัดดังนัน1 ผู้สมัครสอบจึงควรจองล่วงหน้ า
อย่างน้อย 72 ชัวโมง
$ ผูเ้ ดินมาขอสอบโดยไม่ได้นัดจะไม่ได้รบั การต้อนรับ

ศูนย์สอบของสภาสถาปนิกแต่ละแห่งอาจไม่เหมือนกัน แต่จะมีเครื$องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครบถ้วน ผู้สอบจะต้อง
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นัง$ สอบ ณ ทีน$ ัง$ ทีก$ ําหนดไว้ล่วงหน้ าทีต$ รงกับเกณฑ์ข้อบังคับของสภาสถาปนิก ศู นย์บริการสอบถามการสอบสภา
สถาปนิกจะเปิดเวลา 20.00-8.00 น .จันทร์ถงึ ศุกร์ ตัวสถานทีจ$ ะเปิดเวลา 17.30-8.30 น .จันทร์ถงึ ศุกร์ วันเสาร์แล้วแต่
การกําหนดของแต่ละศูนย์ ในบางกรณีทมี$ เี หตุสุดวิสยั อาจต้องมีการเลือ$ นการสอบได้

ในการเข้าสอบจะต้องมีเอกสารหลักฐานไปแสดงดังนี1
• บัตรเครดิตหรือใบสําคัญจ่ายเงิน
• หนังสือสําคัญเพือ$ การเข้าสอบ
• หมวดวิชาทีต$ อ้ งการนัดวันสอบ
• วันทีแ$ ละเวลาทีต$ อ้ งการสอบในแต่ละหมวด
• วันเวลาเผือ$ เลือก

กําหนดนัด
1. ผูส้ มัครจะต้องแยกเวลานัดในแต่ละหมวดให้ตรงกับหมวดทีป$ รากฏในหนังสือสําคัญเข้าสอบ
2. เลือ กศู น ย์ส อบตามที$เ ห็น ว่ า สะดวก โดยโทรศัพ ท์นั ด ไปที$ศู น ย์บ ริก ารสอบถามการสอบ ) Candidate
Services Call Center (โทร ....เพือ$ นัดหมาย ผูท้ หี$ พู กิ ารโปรดใช้โทรศัพท์พเิ ศษ ) Teletype (เพื$อสอบถาม
ถึงการจัดสถานที/$ อุปกรณ์พเิ ศษ
3. เมื$อ โทร .ขอนั ด เวลา ผู้ส มัครสอบจะต้อ งแจ้ง รหัส ประจํา ตัว ในหนั ง สือ สํา คัญ จะต้องแจ้งชื$อ ทีอ$ ยู่แ ละ
หลักฐานประจําตัวอืน$ ๆ
4. ในการนัดทางโทรศัพท์ผนู้ ัดจะต้องแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตหรือเลขทีใ$ บเสร็จรับเงิน บัตรเครดิตจะถูกเรียกเก็บ
ทันทีทนี$ ัดหมายเสร็จ
5. ผูส้ มัครสอบจะได้รบั หมายเลขประจําการสอบแต่ละหมวด เพื$อเป็ นหลักฐานในการสอบครัง1 ต่อไปผู้สมัคร
สอบจะต้องเก็บรักษาหลักฐาน รวมทัง1 ชือ$ เจ้าหน้าที$ อย่าลืมสอบทานทีต$ งั 1 และทิศทางไปศูนย์สอบให้แน่ ใจ

างคาบการสอบแต่ละหมวด ผู้สอบจะต้องแจ้งให้สภา
6. ในกรณีทรี$ ะยะเวลาของการมีสทิ ธิสอบหมดลงระหว่
สถาปนิกทราบทันที

การเลือนนัดหรือบอกเลิ ก

ในอนาคตอาจมีนโยบายการยกเลิก/การเลือ$ นสอบทีช$ ดั เจนออกมาใช้ ซึง$ จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

ขณะนี1หากต้องการยกเลิกหรือเลือ$ นการสอบ ผูข้ อสอบจะต้องโทรศัพท์แจ้งศูนย์รบั แจ้งภายในเวลาไม่เกิน 12.00 น .วัน
เสาร์ถอื เป็ นวันทํางาน การยกเลิกหรือเลือ$ นนัดเกินวันกําหนดจะถูกยึดค่าธรรมเนียม
ในการยกเลิกหรือเลือ$ นการสอบทีถ$ กู ต้อง ผู้สอบต้องมาสอบใหม่ภายใน 1 ปี มิฉะนัน1 จะถูกริบเงินค่าธรรมเนียมสอบ
เช่นกัน

ขัน ที

4

เมือ$ ถึงวันนัดไม่มาสอบหรือไม่ได้ทาํ การเลือ$ นนัดตามระเบียบก็จะถูกยึดค่าธรรมเนียมด้วย
การสอบ
หลักฐานระบุตวั

เมือ$ มาถึงศูนย์สอบ ผู้สอบจะต้องแสดงหลักฐานว่าเป็ นตัวจริง ถ้าไม่มหี ลักฐานมาแสดงจะไม่ได้รบั อนุ ญาตให้เข้าสอบ
และจะถูกริบค่าธรรมเนียม

เอกสารระบุตวั จะต้องมีลายเซ็นและรูปถ่าย ชือ$ สกุลตรงกับทีแ$ จ้งในเอกสารทีเ$ ป็ นทางการทุกประการ ผูส้ อบจะต้องพก
หลักฐานระบุตวั จริงไว้ตลอดเวลา
เงือนไขหลักฐานขัน ต้น

.

.

หลักฐานบ่งชี1ตวั ขัน1 ต้นนี1จะต้องเป็ นเล่มหรือบัตรอย่างหนึ$งตามรายการข้างล่าง และจะต้องมีลายเซ็นและรูปถ่ายทีช$ ดั
และยังไม่หมดอายุ โดยแสดงอย่างใดอย่างหนึ$ง
n บัตรประชาชนทีม$ รี ปู และยังไม่หมดอายุ

n ใบขับขีท$ มี$ รี ปู และยังไม่หมดอายุ
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n บัตรประจําตัวทหารทีม$ รี ปู และยังไม่หมดอายุ
n พาสปอร์ตทีม$ รี ปู และยังไม่หมดอายุ

ใบแทนบัตรฯ

ในกรณีทผี$ สู้ อบไม่มเี อกสารทีม$ รี ปู หรือขาดอายุ สามารถแสดงหลักฐานคู่ทอี$ นั หนึ$งจะต้องมีรปู ถ่ายทีช$ ดั เจนคู่กบั อันทีม$ ี
ลายเซ็นแต่ไม่มรี ูปถ่าย และยอมให้ใช้
n บัตรประจําตัวนิสติ -นักศึกษา
n บัตรประจําตัวประชาชน
n ใบขับขี$

หลักฐานทีไม่ยอมรับ

n บัตรประจําตัวทีไ$ ม่มรี ปู (เว้นแต่แสดงร่วมกับบัตรอืน$ ทีม$ รี ูป)
n พาสปอร์ตหมดอายุ
n ใบขับขีห$ มดอายุ
n ใบทหารกองเกิน
n บัตรประกันสังคม
n บัตรเครดิตทุกชนิด
n บัตรธนาคารทุกชนิด
n บัตรประจําตัวลูกจ้าง
ในกรณีทเี$ จ้าหน้าทีส$ อบสงสัยหลักฐานสามารถปฏิเสธการเข้าสอบได้ ผู้เข้าสอบจะต้องหาหลักฐานมาแสดงเพิม$ อนึ$ง
การยอมให้เข้าสอบไม่ได้หมายความว่าเอกสารทีน$ ํ ามาแสดงนัน1 ถูกต้องและจะต้องส่งคะแนนให้กรรมการจดทะเบียน
ของรัฐ

ความมันคงของการจั

ดสอบ
เพือ$ ความสะอาดโปร่งใสในการสอบจะมีมาตรการด้านความมันคงมาใช้
$
ระหว่างการสอบ
การสอบของสภาสถาปนิก จะมีมาตรการทีเ$ ข้มงวดและปกปิ ด ไม่มที างทีผ$ ู้ใดจะคัดลอกข้อสอบออกไปจากศูนย์ได้
ผูส้ อบจะต้องลงชือ$ และเวลาในบันทึกทุกครัง1 ทีเ$ ข้าและออกจากห้องสอบ
ผูส้ อบจะถูกจับตามองตลอดเวลาขณะสอบ ซึง$ อาจเป็ นการเฝ้ามองโดยตรงจากผู้คุมสอบ หรือด้วยกล้องโทรทัศน์ วงจร
ปิด หรือทัง1 สองอย่าง
ผูส้ อบจะต้องวางสิง$ ของส่วนตัวไว้นอกห้องสอบ ห้ามนําของทุกสิง$ เข้าห้อง ยกเว้นสิง$ ของต่างๆ ทีจ$ ําเป็ นการสอบทีศ$ ูนย์
สอบจัดให้ (เช่น ดินสอ กระดาษ ทีอ$ ุดรูหู ตารางอ้างอิงตามทีข$ อ้ สอบกําหนด) และบัตร/เอกสารแสดงตัวจริง
สิง$ ของต้องห้ามรวมถึง-แต่ ไม่จํากัด เฉพาะ ได้แก่ เพจเจอร์ โทรศัพท์มอื ถือ เครื$อ งบันทึกภาพและ/หรือเสีย ง อาวุ ธ
กล้อ งถ่ ายรูป กระเป๋าเอกสาร คอมพิวเตอร์หรือกระเป๋ าคอมพิวเตอร์ กระเป๋ าถือ กระเป๋ าสะพาย กระเป๋าสตางค์
นาฬิกาดิจทิ อล หนังสือ เสือ1 ชัน1 นอก (เสือ1 โค้ด หมวก เสือ1 สเวตเตอร์) อาหาร เครือ$ งดืม$ กระดาษเช็ดหน้ าและสิง$ ของใน
กระเป๋าเสือ1 และกางเกง ศูนย์สอบจะจัดตู้ล็อคเกอร์ขนาดเล็กสําหรับใส่กุญแจ โทรศัพท์ กระเป๋าสตางค์ ของใหญ่เช่น
กระเป๋าเอกสาร คอมพิวเตอร์ กระเป๋าถือขนาดใหญ่จะใส่ในล็อคเกอร์ ไม่ได้ ดังนัน1 อย่าเอามาทีศ$ ูนย์สอบ เจ้าหน้ าที$
ของศูนย์สอบจะไม่รบั ผิดชอบต่อสิง$ ของเหล่านัน1 ถ้าเอามาก็จะถูกไล่ให้เอาออกไปนอกศูนย์
ทีพ$ กั คอยจัดไว้เฉพาะผู้เข้าสอบเท่านัน1 ห้ามเพื$อนฝูง หรือญาติเข้ามานัง$ ด้วยเป็ นอันขาด และไม่ยอมให้มกี ารติดต่อ
พูดคุยตลอดเวลาสอบ
ณ ศูนย์สอบ
เจ้าหน้าทีศ$ ูนย์จะเป็ นผูพ้ าผูส้ อบดําเนินการเข้าสอบตามกระบวนการทีก$ ําหนดไว้โดยเคร่งครัดเพื$อให้การจัดสอบของ
ศูนย์สอบเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาสถาปนิก ทุกประการ
1. ผู้สอบจะต้องมาถึงศูนย์ฯ อย่างน้ อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบ หากมาสายเกินเวลาสอบกว่า 30 นาที จะไม่ได้รบั
อนุ ญาตให้เข้าสอบและจะถูกริบเงินค่าธรรมเนียมสอบ
2. การสอบจะเริม$ ภายใน 30 นาทีนับจากเวลานัด หากเกิดเหตุสุดวิสยั ทีไ$ ม่อาจเลีย$ งได้ทําให้สายเกิน 30 นาที ผู้สอบ
จะต้องเลือกคอยแทรกคิวหรือนัดสอบใหม่
3. ผูส้ อบต้องแสดงเอกสารแสดงการอนุ มตั ใิ ห้สอบต่อเจ้าหน้าทีศ$ ูนย์สอบ

สภาสถาปนิก / การเร่งรัดพัฒนาวิชาชีพ / ศ.เดชา บุญคํา /จัดเตรียม กค. 47

142

4. ผูส้ อบต้องแสดงเอกสารแสดงตัวตน 2 หลักฐาน ผู้สอบจะต้องเก็บรักษาหลักฐานทัง1 สองนี1กับตัวตลอดเวลา หาก
ผูส้ อบออกจากห้องไปด้วยเหตุใดก็ตาม เมือ$ กลับเข้ามาใหม่จะต้องแสดงหลักฐานอีกจึงจะเข้าห้องสอบได้
5. ถ้าหากผูส้ อบใช้วธิ ซี อ1ื บัตรสอบ ให้ยน$ื บัตรให้เจ้าหน้าทีเ$ มือ$ มาถึง
6. ผูส้ อบจะถูกนําตัวไปทีจ$ ุดสอบโดยเจ้าหน้าที$ และจะต้องนัง$ ประจําทีต$ ลอดเวลาสอบ ยกเว้นได้รบั อนุ ญาตจากผู้คุม
สอบ
7. ในข้อสอบเรขนิเทศ 3 หมวด จะมีเวลาพักกําหนดไว้ให้ตายตัว ในข้อสอบหมวดเทคโนโลยีอาคาร ให้เลือกจะพัก
หรือไม่พกั ก็ได้ ระหว่างพักผูส้ อบจะต้องออกจากห้องสอบ เมือ$ กลับเข้ามาใหม่จะต้องแสดงบัตรหลักฐานก่ อนได้รบั
อนุ ญาตให้เข้าห้องสอบ
8. ศูนย์สอบจะจัดกระดาษทดและดินสอไว้ให้ และอาจขอเพิม$ ได้ในระหว่างสอบ กระดาษทดเดิมจะถูกเก็บก่ อนให้
กระดาษทดใหม่ ห้ามมิให้ผู้สอบนํ ากระดาษทดและดินสอมาเอง และห้ามนํ ากระดาษทดออกจากห้องสอบไม่ว่า
กรณีใด
9. ให้ยกมือขึน1 แจ้งผูค้ ุมสอบทราบถ้า:
n มีปญั หากับคอมพิวเตอร์ทใี$ ช้อยู่
n มีขอ้ ความ “error” ปรากฏบนจอ (ห้ามลบข้อความ)
n ต้องการกระดาษทดและดินสอเพิม$
n ต้องการพักนอกเวลาทีก$ ําหนด (จะนับรวมกับเวลาสอบด้วย)
B ต้องการความช่วยเหลืออืนๆ จากผูค้ ุมสอบ

10. เมือสอบเสร็จ ผูส้ อบต้องออกจากห้องเงียบๆ คืนกระดาษทดและเซ็นชือในสมุดบันทึกของศูนย์ เจ้าหน้าทีสอบต้องปล่อยตัว
ก่อน จึงจะออกจากห้องได้

กฎของศูนย์สอบ
เพือ$ เป็ นการประกันว่าข้อสอบ ALE ทุกหมวดได้รบั การดําเนินการตามเงือ$ นไขการสอบและมีความยุตธิ รรม โปร่งใสเสมอกันทุก
ศูนย์ จึงจําเป็ นทีท$ ุกศูนย์จะต้องมีสภาพแวดล้อมอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
ผูส้ อบจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎดังต่อไปนี1โดยเคร่งครัด:
n ห้ามนํากระดาษ หนังสือ อาหาร หรือกระเป๋าถือ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
n ห้ามกิน ดืม$ หรือสูบยาสูบในห้องสอบ
n เครือ$ งคิดเลขทีอ$ นุ ญาตให้ใช้จะต้องไม่เป็ นชนิดมีโปรแกรม ไม่สามารถติดต่อสื$อสารพิมพ์ได้ ศูนย์มสี ทิ ธิที จ$ ะยึด
เครือ$ งคิดเลขดังกล่าวระหว่างเข้าห้องสอบได้
n ห้ามนําเครือ$ งมือสือ$ สาร เช่น เพจเจอร์ โทรศัพท์มอื ถือเข้าห้องสอบ
n ห้ามออกจากห้องสอบโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากผูค้ ุมสอบ
n ผูส้ อบจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานแสดงตนทุกครัง1 ทีเ$ ข้าห้องสอบ
n ห้ามนําเอกสารอ้างอิงใดๆ เข้ามาในห้องสอบ หรือเดินเฉียดตูล้ อ็ กเกอร์ระหว่างการสอบ เอกสารอ้างอิงทัง1 หมด
จะอยู่ใ นเครื$อ งคอมพิว เตอร์แ ละสามารถเรีย กให้ป รากฏบนจอคอมพิวเตอร์ไ ด้ต ลอดเวลา เฉพาะหมวด
โครงสร้างทัวไป
$ และ หมวดระบบเครือ$ งกลและไฟฟ้า
การปิ ดศูนย์สอบ
หากผู้สอบไม่ แน่ ใจว่าศูนย์ฯ จะปิ ดหรือไม่จากเหตุ ผลด้านลมฟ้า อากาศ หรือเหตุอนั ควรอื$นๆ ผู้สอบสามารถติดต่ อ
โดยตรงไปทีศ$ ูนย์สอบได้ดว้ ยตนเอง ในกรณีทศี$ ูนย์ดนั เปิ ดด้วยเหตุดงั กล่าวจะนับเป็ นความรับผิดชอบของผู้สอบเอง
และถือว่าขาดสอบ แต่ถา้ ศูนย์ปิด ผูส้ อบจะได้รบั โอกาสนัดหมายใหม่

เหตุผลในการถูกไล่ออกจากห้องสอบ - Grounds for Dismissal
หากผูเ้ ข้าสอบทุจริต หรือ ไม่ยอมเชือ$ ฟงั การตักเตือนเจ้าหน้าทีผ$ คู้ ุมสอบให้หยุดกระทําผิด ผู้สอบจะถูกไล่ออกจากห้อง
สอบ หรือ ไม่ได้คะแนนจากการสอบ ข้างล่างนี1คอื ตัวอย่า งความประพฤติทเี$ ข้าข่ายถูกไล่ออกจากห้องสอบ / ไม่ไ ด้
คะแนนผลสอบ
ความประพฤติ ทีเข้าข่ายได้แก่:

n ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎของศูนย์ฯ และ/หรือไม่ปฏิบตั ติ ามคําเตือนของเจ้าหน้าทีผ$ คู้ ุมสอบ.
n ก่อความเดือดร้อนรําคาญไม่ว่าในรูปใด
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n ให้การช่วยหรือรับการช่วยเหลือในระหว่างการสอบไม่ว่าในรูปใด
n ใช้เอกสารอ้างอิงหรือสิง$ ช่วยอืน$ ๆ
n ลอกหรือพยายามลอกข้อสอบ และ/หรือ จด หรือใช้วธิ กี ารใดๆ ก็ตามในการเอาข้อสอบออกจากห้องสอบ
n นํา หรือ พยายามนําเอากระดาษทดออกจากศูนย์สอบ
n พยายามสอบ หรือ สอบแทนผูอ้ น$ื
n ยุ่ง หรือพยายามยุ่งกับระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ หรือพยามยามใช้คอมพิวเตอร์ในการอื$นนอกจากการ
สอบ
n ออกจากห้องสอบโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
n ใช้อุปกรณ์สอ$ื สารเช่นโทรศัพท์มอื ถือ เพจเจอร์ หรือ อย่างอืน$
n นําวัสดุการเรียนใดๆ เข้าห้องสอบ) เช่น ตํารา สมุดโน้ต เอกสารแจก ฯลฯ (เจ้าหน้าทีค$ ุมสอบจะรายงานหัวหน้ า
ศูนย์เพือ$ ดําเนินการลงโทษ

การรายงานความห่วงใยเกี ยวกับการสอบ
ผู้ส อบไม่ต้อ งรัง1 รอทีจ$ ะรายงานความน่ าห่ ว งใยใดๆ เกี$ย วกับ การสอบก่ อ นได้ร ับผลสอบ สภาสถาปนิ ก มีน โยบาย
กําหนดให้ทาํ การร้องเรียนได้ภายใน 10 วันหลังวันสอบ และจะไม่พจิ ารณาข้อร้องเรียนทีส$ ่งไปทีอ$ ยู่อ$นื นอกจากทีอ$ ยู่ท ี$
กําหนด
ข้อคิ ดเห็นทัวไป
 และ คําถาม
ถ้าผูส้ อบมีขอ้ คิดเห็นหรือคําถามเกีย$ วกับการสอบ ให้ส่งตรงไปยังทีอ$ ยู่ขา้ งล่างนี1ภายใน 10 วันทําการหลังวันเข้าสอบ
ผูส้ อบควรทําสําเนาจดหมายนี1ส่งถึงคณะกรรมการจดทะเบียนรัฐของตนด้วย ผูส้ อบจะได้รบั คําตอบจากสภาสถาปนิก
ในกรณีทมี$ ปี ญั หาเกีย$ วกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟแวร์ของคอมพิวเตอร์ทเี$ กิดก่อนหรือระหว่างการสอบ โปรดรอให้เจ้าหน้ าที$
ศูนย์สอบ โดยการช่วยเหลือของพรหมเมตริกช่วยแก้ปญั หาให้ก่อน หากการสอบทําไม่ได้เนื$องจากปญั หาทางเทคนิค
การสอบจะได้รบั การนัดหมายใหม่ทผี$ สู้ อบสะดวกโดยเร็วทีส$ ุด
ค่าชดเชยจากเหตุขดั ข้อง เช่นด่าเดินทาง ค่าจอดรถ หรือค่าอาหาร ค่าเสียรายได้จากการทํางานจะไม่ได้รบั การชดเชย
จากกรณีน1ี

เกี ยวกับคําถามเฉพาะ หรือ รูปกลุ่มภาพ - Inquiries about Specific Questions or Vignettes
สภาสถาปนิกได้ให้ความสําคัญสูงสุดในคุณภาพของกระบวนการพัฒนาข้อสอบ ALE แม้จะได้พยายามเต็มทีก$ ็ยงั อาจมี
การพิมพ์ผดิ หรือ มีคําถาม หรือ รูปกลุ่มภาพทีผ$ ดิ พลาดเล็กๆน้ อยๆ ซึง$ เกิดขึ1นน้ อยมาก หากผู้สอบสงสัยว่าอาจมี
ข้อผิดพลาดในคําถามใดๆ โปรดเขียนจดหมายถามไปได้ทสี$ ภาสถาปนิก
ในจดหมายโต้ตอบ ผูถ้ ามไม่ตอ้ งบ่งบอกหมวดวิชา วันทีส$ อบทีส$ งสัย เนื$องจากผูส้ อบถูกห้ามไม่ให้จดหรือคัดลอกสิง$ ใด
ออกจากห้องสอบ การเขียนเนื1อหาข้อสงสัย ผู้เชีย$ วชาญการออกแบบทดสอบของกลุ่มชวนสีสามารถทราบปญั หาได้
และจะแจ้งว่าได้พบปญั หาทีแ$ จ้ง แต่จะไม่เปิดเผยคําตอบ
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การรับรายงานคะแนนผลสอบ

ข้อสอบ ทัง1 9 หมวดจัดให้สอบและให้คะแนนโดยคอมพิวเตอร์ ผลคะแนนข้อสอบปรนัย โดยปกติจะได้ผลประมาณ 2
สัปดาห์จากวันสอบ และผลคะแนนหมวดเรขนิเทศจะได้ผลประมาณ 6-4 สัปดาห์ เมือ$ แล้วเสร็จคะแนนของผู้สอบจะถูก
ส่งไปให้คณะกรรมการสภาสถาปนิก คณะกรรมการฯ ก็จ ะดําเนินการในกระบวนการส่วนทีเ$ หลือและส่งคะแนนให้
ผูส้ อบได้ทราบ ผลสอบจะไม่ประกาศทีศ$ ูนย์สอบและจะไม่อยู่ทสี$ ภาสถาปนิก
แม้จะได้พยายามทําผลสอบให้เร็วทีส$ ุดแล้วก็ตาม แต่ความสําคัญทีส$ ุดได้แก่ความถูกต้อง ชัดเจน แม่นยําและยุตธิ รรม
โดยจะต้องไม่มขี อ้ ผิดพลาดใดๆ เกิดขึน1 ในการคิดคะแนน
คะแนนสอบทัง1 หมดจะแจ้งในระบบ”ได้-ตก” (Pass-Fail) ผูส้ อบจะได้รบั การวิเคราะห์สนั 1 ๆ ว่าเหตุใดจึงตก ซึง$ จะบอกว่า
อ่อนในส่วนใดของในแต่หมวดทีต$ ก ทัง1 นี1เพือ$ ผูท้ สี$ อบไม่ผ่านจะได้เตรียมแผนใหม่เพือ$ สอบแก้ตวั
สภาสถาปนิกเคารพในสิทธิที จ$ ะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สอบทีอ$ ยู่กับ สภาสถาปนิก ระบบทีส$ ร้างขึ1นจึงไม่ม ี
ผูใ้ ดจะสามารถนําข้อมูลส่วนตัวของผูส้ อบไปเปิ ดเผยได้ ผลคะแนนจะถูกส่งไปทีก$ รรมการจดทะเบียนรัฐฯ ของผู้สอบ
โดยตรงเท่านัน1 ข้อมูลเฉพาะส่วนคะแนนจะถูกนําไปใช้ในการวิจยั ปรับปรุงข้อสอบเพียงอย่างเดียว แต่ก็ยงั สงวนสิทธิ 
ในการเลือกนําคําตอบของผูส้ อบทีเ$ ป็ นตัวอย่างทีด$ ใี นงานวิจยั ไปตีพมิ พ์เพือ$ ประโยชน์ของผูส้ อบโดยไม่ปรากฏชือ$ ผูส้ อบ
สภาสถาปนิก / การเร่งรัดพัฒนาวิชาชีพ / ศ.เดชา บุญคํา /จัดเตรียม กค. 47

144

มาตรฐานการสอบผ่าน – The Passing Standard
การสอบได้หรือตกของการสอบ ALE ขึน1 อยู่กบั การวัดระดับสมรรถนะของผู้สอบทีส$ มั พันธ์กับสมรรถนะมาตรฐานของ
ระดับแรกเข้าสู่วชิ าชีพ (Entry level) ระดับผ่านการสอบของสภาสถาปนิก ได้รบั การพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยจะมี
ความสมํ$าเสมอกับทุกรัฐ มีความสมํ$าเสมอกับจํานวนผู้เข้าสอบ ผู้เข้าสอบมีจํานวนมาก หรือมีจํานวนน้ อยในการสอบ
แต่ละครัง1 จะไม่มผี ลต่อคะแนนของผูส้ อบในแต่ละคราว ไม่การกําหนดจํานวนเปอร์เซ็นต์ตายตัวของกลุ่มได้-ตก
ข้อสอบหมวดปรนัย – Multiple-Choice Divisions
ทุกๆ 5 ปีโดยประมาณสภาสถาปนิก จะจัดประชุมกลุ่มสถาปนิกผู้กําลังปฏิบตั วิ ชิ าชีพเพื$อช่วยดูปรับมาตรฐานการให้
คะแนนหมวดปรนัย โดยจะสุ่มเลือกสถาปนิกจากทัวประเทศมาเป็
$
นกรรมการ โดยต้องเป็ นไม่เป็ นผู้ออกข้อสอบหรือ
เคยเป็ นผูใ้ ห้คะแนนข้อสอบ ALE นี1มาก่อน

ข้อสอบหมวดเรขนิ เทศ – Graphic Divisions
สมาชิกทีเ$ ป็ นกรรมการ สภาสถาปนิก จะมีเป็ นผูก้ ําหนดคะแนนมาตรฐานข้อสอบสําหรับรูปกลุ่มภาพแต่ละข้อ และจะมี
การสุ่มข้อสอบหมวดนี1มาทบทวนดูเป็ นครัง1 คราวโดยกลุ่มสถาปนิกกรรมการดังกล่าว เพือ$ ให้แน่ ใจว่าซอฟแวร์ทที$ ําขึ1นมี
เนื1อหาและลักษณะของเรขนิเทศตรงกับงานวิชาชีพสถาปตั ยกรรมโปรแกรมการให้คะแนนสําหรับหมวดเรขนิเทศจะ
ประเมินตําตอบหรืองานเรขนิเทศทีผ$ สู้ อบทําโดยเปรียบเทียบกับคําตอบรูปกลุ่มภาพทีถ$ กู ต้องในแต่ละข้อ การสอบผ่าน
หมวดนี1ไม่จาํ เป็ นต้องทําได้ถกู ต้องทุกข้อ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนมาให้รจู้ กั ถัวคะแนนข้อทีถ$ กู ต้องทีส$ ุดไปทีข$ ้อทีไ$ ด้
คะแนนน้อย
การขอดูและขอทบทวนผลสอบ - Review and Challenge
การดูค ะแนนผลสอบหากขอและได้รบั การยิน ยอมของกรรมการสภาสถาปนิ ก แต่จ ะดูได้เฉพาะของผู้ร้องคนเดีย ว
เท่านัน1 การให้หรือไม่ให้ดูเ ป็ นสิทธิขาดของกรรมการสภาสถาปนิ

ก ดังนัน1 ผู้สอบมีส ิทธิขอดู
 ข้อสอบหมวดปรนัยได้
เฉพาะข้อทีท$ ําผิดหรือหมวดเรขนิเทศเฉพาะรูปกลุ่มภาพทีม$ เี คร่งหมายดอกจันท์ (*) ในใบรายงานคะแนนทีผ$ ู้สอบ
ได้รบั และไม่อนุ ญาตให้ดคู าํ ตอบทีถ$ กู ต้อง ผูส้ อบทีย$ น$ื คําร้องขอดูขอ้ สอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็ นรายข้อ กรรมการ
สภาสถาปนิกจะเป็ นผูส้ ่งผลสอบเฉพาะหมวดปรนัยมาให้ สภาสถาปนิกจะไม่พจิ ารณาทบทวนข้อสอบหมวดเรขนิเทศ
ในกรณี ทศี$ าลหรือ คณะกรรมการจดทะเบีย นรัฐ ฯสัง$ หรือมีมติใ ห้เ ปลีย$ นคะแนนจาก “ตก” เป็ น “ได้” เพื$อ ทีจ$ ะให้
ใบอนุ ญาต ผลจะมีเฉพาะในรัฐนัน1 ๆ เท่านัน1 สภาสถาปนิก จะไม่ยอมรับผลทีเ$ ปลีย$ นนัน1 เพื$อการจดทะเบียนที$ สภา
สถาปนิก

ขัน ที
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การสอบซ่อม

ผูส้ อบจะไม่ได้สอบในข้อสอบหมวดเดิมมากว่า 1 ครัง1 ในเวลา 6 เดือน ถ้าผู้สอบตกในหมวดใดหมวดหนึ$ง ผู้สอบจะ
ได้รบั หนังสืออนุ มตั ใิ ห้สอบ หมวดใหม่ประมาณ 2 เดือนก่อนวันกําหนดให้สอบในหมวดใหม่
เมือ$ ผูข้ อสอบได้รบั หนังสืออนุ มตั ใิ ห้สอบแล้ว ให้ผขู้ อสอบทําการนัดหมายตามขัน1 ตอนที$ 3 การสอบ ALE ไม่ใช่การสอบ
ที$ใ ช้ โ ชคช่ ว ยได้ เมื$อ สอบไม่ ผ่ า นในหมวดใดหมวดหนึ$ ง ผู้ ส อบจะต้ อ งใช้ เ วลาในการเรีย นรู้ ฝึ ก ฝนทัก ษะและ
ความสามารถเพิม$ เติมในหมวดปฏิบตั วิ ชิ าชีพนัน1 ๆ

1.3.4ข้อกําหนดการสอบ และ การอ้างอิง) specifications & References(

ข้อ กํ าหนดสํา หรับ ข้อ สอบแต่ ละหมวดจะมีการแจ้ง ถึง ความมุ่ งหมายและกํ าหนดรายการของงานต่า งๆ ที$จะสอบ
โครงสร้างนี1จะช่ วยผู้อ อกข้อ สอบให้สามารถเขียนคําถามทีส$ ามารถประเมินผู้สอบได้ว่ ามีความรู้ค วามสามารถและ
ทักษะทีจ$ ะขอจดทะเบียนเพือ$ เป็ นผูใ้ ห้บริการวิชาชีพทีไ$ ด้มาตรฐาน
ข้อกําหนดการสอบ (Test specifications) นับเป็ นหัวใจของ ข้อสอบ ซึง$ ผูส้ อบจะต้องให้ความสําคัญต่อคําถามในแต่ละ
หมวดพัฒนามาจากรายการของงาน (tasks listed) ทีก$ ําหนด
ในชุดการสอบจะมีบรรณานุ กรมหรือเอกสารสําหรับอ้างอิงไว้ให้สําหรับการเตรียมตัวสอบ รายการอ้างอิงจัดทําโดย
คณะกรรมการเตรียมสอบเฉพาะแต่ละหมวดไม่นอกเรื$อง และไม่ได้จงใจทีจ$ ะให้มากจนผู้สอบละเหีย$ ใจ สภาสถาปนิก
ไม่อาจรับประกันการขาดตลาดของเอกสารอ้างอิงดังกล่าวได้
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ผูส้ อบควรทําความคุน้ เคยกับเอกสารอ้างอิงชุดอนุ กรมกฎหมายทีต$ พี มิ พ์ล่าสุดชุดใดชุดหนึ$งดังต่อไปนี1:
(ตัวอย่างกฎหมายเกีย$ วกับการก่อสร้างของสหรัฐฯ เพือ$ หากฎหมายไทยทีค$ ล้ายคลึงมาเทียบ)

Building Officials and Code Administrators International, Inc. (BOCA) National Building Code (พรบ.
ควบคุมอาคาร)

National Fire Prevention Code Southern Building Code Congress International, Inc. (SBCCI)
Standard Building Code
Standard Mechanical Code
Standard Plumbing Code
Standard Fire Prevention Code

International Conference of Building Officials (ICBO)
Uniform Building Code
Uniform Mechanical Code
Uniform Fire Code
National Fire Protection Association (NFPA)
Life Safety Code (NFPA 101)
National Electrical Code (NFPA 70)
International Code Council, Inc. (ICC)
International Building Code
International Mechanical Code
International Plumbing Code

ผูส้ มัครสอบจะต้องทําความคุน้ เคยกับ พระราชบัญญัตคิ นพิการ
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ข้อกําหนดข้อสอบ

1) หมวดก่อนการออกแบบ (Pre-Design)
อรรถาธิ บายประจําหมวด - Division Statement 1

การวิ เคราะห์ด้านสิ งแวดล้อม - Environmental Analysis:

การประยุกต์หลักการผังการใช้ทดี$ นิ กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างกันของการใช้ทดี$ นิ ทีจ$ ะเกิดขึ1นกับสภาพธรรมชาติ
และสิง$ แวดล้อมสรรค์สร้าง) Built environment (ทีม$ อี ยู่เดิม รวมทัง1 การประเมินโครงสร้างเดิมทีม$ อี ยู่

การวางโปรแกรมสถาปัตยกรรม - Architectural Programming:
การประยุกต์หลักการการวางโปแกรมสถาปตั ยกรรมให้ตรงความต้องการของผู้ว่าจ้างซึง$ รวมเนื1อที$ ประโยชน์ ใช้สอย
และข้อพิจารณาในระบบอาคาร วิธกี ารตัง1 งบประมาณโครงการและการทําตารางเวลา การประยุก ต์ประวัตศิ าสตร์
ทฤษฎี จิตวิทยาและจิตวิญญาณ (Symbolism) และ

การปฏิ บตั ิ วิชาชี พสถาปัตยกรรม - Architectural Practice:

ความรูแ้ ละการประยุกต์วธิ กี ารจัดตัง1 สํานักงานและการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ รวมทัง1 ความสัมพันธ์กบั เพือ$ นพนักงาน ทีป$ รึกษา
และผูว้ ่าจ้าง การจัดทีมงานและการจัดการโครงการออกแบบ

งาน - Tasks

งานที 1 โครงสร้างทีมีอยู่เดิ ม - Existing Structures

สํารวจ ประเมินและจัดทําเอกสารบันทึกอาคารเดิม
งานที 2 สิ งอํานวยความสะดวกเดิ มของชุมชน ความสัมพันธ์ทางสังคมวิทยา สาธารณู ปโภค และ การขนส่ง - Existing
Community Facilities Sociological Relationships, Utilities, and Transportation
ประเมินและทําเอกสารบันทึกผลกระทบทางอิทธิพลทางสังคม สิง$ อํานวยความสะดวกเดิมของชุมชน สาธารณู ปโภค
และระบบการขนส่งเดิมในบริเวณโครงการทีเ$ ลือก การประเมินและทําเอกสารบันทึกผลกระทบของโครงการทีจ$ ะ
เกิดขึน1 โดยรอบชุมชน
งานที 3 รูปร่างลักษณ์ ของพืนที ทงั  บนดิ นและใต้ ดิน ประเด็นทางนิ เวศวิ ทยาและภูมิอากาศ: Physiographic
and Subsurface Characteristics, Ecological Issues, and Climate

ประเมินและบันทึกผลกระทบของภูมปิ ระเทศส่วนบน และลักษณะเฉพาะส่วนใต้ดนิ และภูมอิ ากาศทีม$ ตี ่อการใช้สอยใน
บริเวณทีด$ นิ บ่งชีผ1 ลกระทบการใช้สอยทีจ$ ะมีกบั ระบบนิเวศของบริเวณ

งานที 4 – เศรษฐศาสตร์และการประมาณราคา - Economics and Cost Estimating

ทําการประมาณราคาค่าก่อสร้างและงบประมาณสําหรับการพัฒนาบริเวณก่ อสร้างอาคาร เข้าใจผลกระทบของปจั จัย
ทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาโครงการ

งานที 5 – การทําโปรแกรม - Programming

วางวัต ถุ ป ระสงค์ข องการออกแบบ ข้อ อุ ป สรรค และเกณฑ์สํา หรับ โครงการออกแบบ รวมทัง1 เนื1 อ ที$ท ี$ต้อ งการ
ความสัมพันธ์การใช้สอยระหว่างกัน ระบบอาคารและอุปกรณ์พเิ ศษ และความต้องการของบริเวณ
งานที 6 หลักการทางประวัติศาสตร์และทฤษฎี จิ ตวิ ทยา และจิ ตวิ ญญาณ - Principles of History and
Theory, Psychology, and Symbolism
พิจารณาพฤติก รรมของมนุ ษ ย์ จิตวิญญาณ และหลักการทางประวัตศิ าสตร์และทฤษฎีในการพัฒนา
โปรแกรมอาคาร

1

ชือ หมวดและชือ วิชาทีเ ป็ นภาษาอังกฤษคงไว้เพือประโยชน์ในการอ้างอิง
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งานที 7 การวางตารางเวลางานในโครงการ - Project Schedule

พัฒนาตารางเวลาสําหรับโปรแกรมของโครงการ การออกแบบ และ การก่อสร้าง

งานที 8 ข้อจํากัดในการใช้ทีดินและกฎหมายและข้อบังคับอาคาร - Land Use Restrictions and Building Codes and
Regulations

การแปลข้อมูล จากแผนที$ภูม ิป ระเทศและผลกระทบทางกฎหมายที$เกี$ย วกับ การพัฒ นาพื1น ที$ บ่ งชี1ผ ลกระทบของ
กฎหมายข้อบังคับอาคารและข้อบังคับของรัฐบาล (มติคณะรัฐมนตรี) ทีจ$ ะมีผลต่อโครงการ รวมทัง1 การปรึกษาหารือ
และติดต่อกับหน่ วยงานผูร้ กั ษากฎหมายทีเ$ กีย$ วข้อง
งานที 9 การปฏิ บตั ิ วิชาชี พสถาปัตยกรรม และ การให้บริ การ - Architectural Practice and Services
การจัดตัง1 สํา นัก งาน การดํา เนิ นการปฏิบตั วิ ิชาชีพสถาป ตั ยกรรมเพื$อบ่ง ชี1 คํานวณปริมาณ ตัง1 งบประมาณ จัดทํา
ตารางเวลาและและจัดการด้านการให้บริการวิชาชีพทีเ$ หมาะสมตามลักษณะโครงการ
งานที 10 การประสานงานกับทีปรึกษา - Consultant Coordination

จัดวางรูปแบบวิธกี ารประสานความรับผิดชอบกับทีป$ รึกษาสาขาต่างๆ

บรรณานุกรม - References

(The) Architect’s Handbook of Professional Practice, Volumes 1-4 David Havilland, Editor The American
Institute of Architects, latest edition
Canadian Handbook of Practice for Architects Committee of Canadian Architectural Councils and The Royal
Architectural Institute of Canada, latest edition (Available through Provincial Associations and the RAIC)
Design Office Management Handbook, Fred A. Stitt, Editor Arts & Architecture Press, 1986
Design with Climate, Victor Olgyay Van Nostrand Reinhold, 1992
Design with Nature, Ian L. McHarg John Wiley & Sons, 1992
Designing Places for People, C.M. Deasy, FAIA Whitney Library of Design, 1985
(A) History of Architecture: Settings & Rituals Spiro Kostoff Oxford University Press, 1995
(The) Image of the City, Kevin Lynch, MIT Press, 1960
In the Nature of Materials: 1887-1941, The Buildings of Frank Lloyd Wright, Henry Russell Hitchcock, Da
Capo Press, 1975
Modern Architecture: A Critical History, Kenneth Frampton Thames and Hudson, Ltd., 1992
(A) Pattern Language, Christopher Xander, et al. Oxford University Press, 1977
Sir Banister Fletcher’s A History of Architecture, John Musgrove, Editor Butterworth Heinemann, 1996
Site Planning, Third Edition Kevin, Lynch and Gary Hack MIT Press, 1984
Toward New Town For America, ClALEnce S. Stein, , MIT Press, 1978
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ข้อกําหนดข้อสอบ

2) หมวดโครงสร้างทั วไป - General Structure

อรรถาธิ บายประจําหมวด - Division Statement

การบ่งชีป1 ระเภท การแก้ปญั หาและการนําเอาระบบโครงสร้างมาใช้กบั อาคารช่วงยาวในเชิงเทคนิคในการออกแบบและ
ในกระบวนการก่อสร้างอาคาร

งาน - Tasks

งานที 1 การวิ เคราะห์และออกแบบโครงสร้างพืนฐาน - Basic Structural Analysis and Design
การวิเคราะห์และออกแบบองค์ประกอบและระบบโครงสร้างพื1นฐานงานที 2 ส่วนประกอบโครงสร้างที เหมาะสม Appropriate Structural Components
เลือกส่ว นประกอบโครงสร้างที$เหมาะสมสํา หรับอาคารประเภทต่ า งๆ งานที 3 ระบบโครงสร้ างที ซ ับซ้ อน Complex Structural Systems
เลือกระบบอาคารทีเ$ หมาะสมตามลักษณะหน้าทีใ$ ช้สอยของอาคารและคุณลักษณะของระบบ
งานที 4 การคํานวณนําหนัก - Load Calculations
บ่งชีแ1 ละคํานวณนําหนักอาคารและบ่งบอกถึงผลทีจ$ ะเกิดกับระบบโครงสร้าง
งานที 5 เงือนไขด้านกฎหมายอาคาร - Code Requirements
นําข้อกําหนดตามมาตรฐานกฎหมายอาคารมาใช้เลือกระบบโครงสร้าง

งานที 6 การเชือมต่อ - Connections
บ่งชีแ1 ละเลือกอุปกรณ์สาํ หรับเชือ$ มต่อส่วนประกอบของโครงสร้างทีใ$ ช้ในการประกอบอาคารชนิดต่างๆ

งานที 7 รายเกี ยวกับดิ น - Soils Reports
วิเคราะห์รายงานผลของดินและตัดสินว่าคุณสมบัตขิ องดินสัมพันธ์กบั การออกแบบฐานรากและกําแพงอย่างไร
งานที 8 เศรษฐศาสตร์ - Economics
โยงค่าก่อสร้างระบบโครงสร้าง วัสดุและวิธกี ารก่อสร้างกับการออกแบบอาคาร
บรรณานุกรม - References

ACI Code 318-95, (Building Code Requirements for Reinforced Concrete), American Concrete Institute, 1995
–หรือCAN/CSA-A23.1-94 (Concrete Materials and Methods of Concrete Construction) and CAN/CSA-A23.3-94
(Design of Concrete Structures for Buildings) Canadian Standards Association

Architectural Graphic Standards, John Ray Hoke, Jr., FAIA, Editor John Wiley & Sons, latest edition
Building Structures, James Ambrose John Wiley & Sons, 1993
Manual of Steel Construction: Allowable Stress Design, Ninth Edition American Institute of Steel Construction,
1989
-หรือHandbook of Steel Construction, Fifth Edition; and CAN/CSA-S16.1-94 and CISC Commentary Canadian
Institute of Steel Construction
National Building Code of Canada, 1990 Parts 1, 3, 4, 9; Appendix A Supplement, Chapters 1, 2, 4;
Commentaries A, D, F, H, I
Simplified Engineering for Architects and Builders, Eighth Edition Harry Parker and James Ambrose John
Wiley & Sons, 1993
Simplified Mechanics and Strength of Materials, Fifth Edition Harry Parker and James Ambrose John Wiley
& Sons, 1992
Standard Specifications Load Tables & Weight Tables for Steel Joists and Joist Girders, Steel Joist
Institute, latest edition
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-หรือGreat West Steel Joist Catalogue, (LSD), Canron, Inc.
Steel Deck Institute Tables, Steel Deck Institute
-หรือLSD Steel Deck Tables, Caradon Metal Building Products
Structural Concepts and Systems for Architects and Engineers, Second Edition, T.Y. Lin and Sidney D.
Stotesbury Van Nostrand Reinhold, 1988
Structure in Architecture: The Building of Buildings, Mario Salvadori with Robert Heller Prentice-Hall, 1986
Wood Design Manual and CAN/CSA-086.1-94 and Commentary, Canadian Wood Council Introduction to
Design in Wood, Canadian Wood Council, 1991

ข้อกําหนดข้อสอบ

3) หมวดแรงแนวราบ - Lateral Forces

อรรถาธิ บายประจําหมวด - Division Statement

บ่งชี1และแก้ปญั หากาแรงทางแนวราบในการออกแบบอาคาร และในการต่อเติม / ปรับปรุงอาคารเดิม

งาน - Tasks

งานที 1 แนวคิ ดทัวไปเกี

 ยวกับแรงทางราบ - Lateral Loads-General Concepts
บ่งชีแ1 ละคํานวณแรงทางราบทัวไปที
$ ม$ ตี ่ออาคารและผลกระทบทีม$ ตี ่อโครงสร้างทีเ$ ลือกต่อการออกแบบอาคารและ
รายละเอียด
งานที 2 แรงลม - Wind Forces
บ่งชีแ1 ละคํานวณแรงลมทีม$ ตี ่ออาคารและประเมินผลของแรงทีม$ ตี ่อโครงสร้างทีเ$ ลือกและต่อการออกแบบอาคาร
งานที 3 แรงแผ่นดิ นไหว - Seismic Forces
บ่งชี1และคํานวณแรงแผ่นดิน ไหวทีม$ ตี ่ออาคารและผลกระทบทีม$ ตี ่อโครงสร้างทีเ$ ลือ กต่อการออกแบบอาคารและ
รายละเอียด
งานที 4 ส่วนประกอบอาคารทีมิใช่โครงสร้าง - Non-Structural Building Components
บ่งชีแ1 ละประเมินข้อต้องการส่วนประกอบอาคารทีม$ ใิ ช่โครงสร้างทีส$ มั พันธ์กบั ข้อต้องการในการต่อต้านแรงทางราบ
งานที 5 ค่าก่อสร้าง - Costs
ประเมินผลกระทบของแรงทางราบทีมีผลต่อค่าก่อสร้างของระบบโครงสร้างและอาคาร

งานที 6 ข้อบัญญัติเรืองลม - Wind Codes
การนําข้อบังคับในกฎหมายอาคารและมาตรฐานมาใช้ให้สมั พันธ์กับการออกแบบอาคารและส่วนต่อเนื$องของอาคาร
เพือ$ ต้านแรงลม
งานที 7 – ข้อบัญญัติเกี ยวกับแผ่นดิ นไหว - Seismic Codes
การนําข้อบังคับในกฎหมายอาคารและมาตรฐานมาใช้ให้สมั พันธ์กับการออกแบบอาคารและส่วนต่อเนื$องของอาคาร
เพือ$ ต้านแรงแผ่นดินไหว
งานที 8 การต่อเติ มอาคารและการบูรณะอาคาร - Building Additions and Renovations
ประเมินข้อต้องการและพิจารณาเพือ$ การซ่อมบูรณะ ต่อเติม หรือปรับเปลีย$ นโครงสร้างเดิมเพือ$ ต่อต้านแรงทางราบ
บรรณานุกรม - References

Buildings at Risk: Seismic Design Basics for Practicing Architects, Christopher Arnold, AIA/ACSA Council on
Architectural Research, Washington, DC, 1994
Design for Lateral Forces, James Ambrose and Dimitry Vergun John Wiley & Sons, 1987

NEHRP (National Earthquake Hazards Reduction Program) Recommended Provisions for Seismic Regulations
for New Buildings, Building Seismic Safety Council, 1994
-OR-
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National Building Code of Canada, 1990 Parts 1, 4, 9; Appendix A, Supplement, Chapters 1, 4; Commentaries B, J
Seismic and Wind Loads in Architectural Design: An Architect’s Study Guide, Second Edition Stanley W.
Crawley and Delbert B. Ward The American Institute of Architects, 1990

Simplified Building Design for Wind and Earthquake Forces, James Ambrose and Dimitry Vergun John Wiley
& Sons, 1995

ข้อกําหนดข้อสอบ

4) หมวดระบบเครืองกลและไฟฟ้ า - Mechanical and Electrical Systems
อรรถาธิ บายประจําหมวด - Division Statement

การประเมินค่าและการเลือกระบบเครือ$ งกล ท่อ ไฟฟ้า แสงสว่าง เสียงและระอื$นๆ ทีเ$ กี$ยวข้อง รวมการนํ าไปใช้ประกอบการ
ออกแบบและก่อสร้างอาคาร

งาน - Tasks

งานที 1 – ประเด็นปัญหากฎหมายอาคาร - Code Issues
การนําประเด็นกฎหมายอาคารมาใช้กบั อาคาร ความปลอดภัยในชีวติ และการเข้าถึงเครื$องกล ท่อ ไฟฟ้าและระบบที$
เกีย$ วข้อง
งานที 2 ระบบท่อ - Plumbing Systems
การประเมิน เลือก ออกแบบและนําระบบท่อทีเ$ หมาะสมมาใช้และให้ถกู ต้องตามข้อกําหนดของกฎหมาย
งานที 3 ระบบความอุ่น การระบายอากาศและระบบปรับอากาศ - HVAC Systems
การประเมิน เลือก ออกแบบและนํ าระบบให้ความอบอุ่นแก่ อาคารทัง1 แบบ “กสานต์” (Passive) และแบบ “กัม
มันต์” (Active) ระบบการระบายอากาศและระบบปรับอากาศทีเ$ หมาะสมมาใช้และให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของ
กฎหมาย
งานที 4 ระบบไฟฟ้ า - Electrical Systems
การประเมิน เลือก ออกแบบและนํ าระบบการจ่า ยไฟฟ้า ทีเ$ หมาะสม ส่ ว นประกอบมาใช้แ ละให้ถูกต้อ งตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย
งานที 5 การให้แสงสว่าง - Lighting
การประเมิน เลือก ออกแบบและนําระบบการให้แสงสว่างทัง1 แบบธรรมชาติและแสงประดิษฐ์มาใช้ให้ถกู ต้อง
งานที 6 ระบบพิ เศษ - Special Systems
การประเมิน เลือก ออกแบบและนําระบบเสียง การสือ$ สารและระบบความปลอดภัยทีเ$ หมาะสมมาใช้และให้ถกู
งานที 7 การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม - Environmental Analysis
การประเมิน เลือก ออกแบบและนําระบบเปลือกอาคารและอิทธิพลของบริเวณทีเ$ หมาะสมมาใช้และให้ถกู ต้อง.
งานที 8 การวิ เคราะห์ค่าก่อสร้าง - Cost Analysis
พิจารณาเชือ$ มโยงค่าก่อสร้างระบบเครือ$ งกล ท่อ ไฟฟ้าและระบบอืน$ ทีเ$ กีย$ วข้องทีส$ มั พันธ์กบั การอกแบบและก่อสร้าง
บรรณานุกรม - References

Architectural Acoustics, M. David Egan McGraw-Hill, 1988
Audubon House: Building the Environmentally Responsible, Energy-efficient Office, Croxton Collaborative
Architects John Wiley & Sons, 1994
Climatic Design: Energy-Efficient Building Principles and Practices, Donald Watson and Kenneth Labs
McGraw-Hill, 1983
Concepts in Architectural Lighting, M. David Egan McGraw-Hill, 1983
Efficient Buildings 2, Heating and Cooling, J. Trost Crisp Publications, 1990
Handbook of Utilities and Services for Buildings: Planning, Design, and Installation, Cyril M. Harris
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McGraw-Hill, 1990
Heating, Cooling & Lighting: Design Methods for Architects, Norbert Lechner John Wiley & Sons, 1991
Inside Out: Design Procedures for Passive Environmental Design, Brown, Reynolds, Ubbelohde John Wiley
& Sons, 1992
Mechanical & Electrical Equipment for Buildings, Benjamin Stein and John S. Reynolds John Wiley & Sons,
1992
Mechanical & Electrical Systems for Historic Buildings, Gersil Newmark Kay McGraw-Hill, 1992
Simplified Design for Building Fire Safety, James Patterson John Wiley & Sons, 1993
Understanding Infrastructure: A Guide for Architects and Planners, George Rainer John Wiley & Sons,
1990

ข้อกําหนดข้อสอบ

5) หมวดวัสดุและวิ ธีการก่อสร้าง - Materials and Methods

อรรถาธิ บายประจําหมวด - Division Statement

การประเมินและเลือกวัสดุและวิธกี ารก่อสร้างทีจ$ ะนําไปติดตัง1 และพัฒนาเป็ นรายละเอียดของอาคารทีส$ มั พันธ์ในด้านเทคนิคการ
ก่อสร้างและในการใช้ในการออกแบบอาคารไปถึงขัน1 ก่อสร้างตามแบบ

งาน - Tasks

งานที 1 งานบริ เวณ - Site Work
ประเมินรายงานเกีย$ วกับดินและสภาพของบริเวณ กําหนดค่าสําหรับการอ้างอิงทัง1 ใต้ระดับดินและเหนือระดับดิน
เพือ$ การก่อสร้างอาคาร
งานที 2 สภาวะแวดล้อมและบริ บทของมนุษย์ - Environmental and Human Context
ผนวกรวมการเลือกและการทํารายละเอียดระบบอาคารไปบูรณาการไว้ในหลักการออกแบบสถาปตั ยกรรม รวมทัง1
ประเด็นพิจารณาด้านสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยาและปญั หาสิง$ แวดล้อมทีส$ มั พันธ์กบั อาคาร
งานที 3 คอนกรีต - Concrete
การเลือก การศึกษาละเอียดวัสดุ และระบบการติดตัง1 สําหรับงานก่อสร้างอาคารคอนกรีต
งานที 4 งานก่อ - Masonry
บ่งชีค1 ุณสมบัตแิ ละคุณลักษณะของวัสดุก่อชนิดต่างๆ รายละเอียดวิธกี ารก่ อสร้างตามประเภทของงานก่ อและวิธกี ่ อ
ปูนก่อ ปูนฉาบ อุปกรณ์ประกอบและวิธแี ต่งผิว
งานที 5 งานโลหะ - Metals
บ่งชีค1 ุณสมบัต ิ กระบวนการผลิตและวิธกี ารก่อสร้างโครงสร้างทีใ$ ช้วธิ ธี รรมดา โลหะชนิดต่างๆ ใช้ในงานก่อสร้าง
งานที 6 งานไม้ - Wood
บ่งชีค1 ุณสมบัตแิ ละคุณลักษณะของไม้ทใี$ ช้สําหรับโครงสร้างและงานไม้หยาบ งานช่างไม้ประณีต ประเภทไม้ตาม
ระบบการเลือ$ ยจากโรงเลือ$ ย รายละเอียดเกีย$ วการก่อสร้างงานไม้
งานที 7 งานป้ องกันความร้อนและความชืน - Thermal and Moisture Protection
วิเคราะห์ เลือก กําหนด และการให้รายละเอียดการป้องกันความชืน1 และระบบการป้องกันความร้อนในงานไม้
งานที 8 งานประตู หน้ าต่าง - Doors and Windows
วิเคราะห์ เลือก กําหนด และการให้รายละเอียดระบบประตู หน้าต่างและกระจก
งานที 9 งานตบแต่ง - Finishes
ประเมิน เลือก กําหนด และการให้รายละเอียดทีเ$ หมาะสมในการตบแต่งวัสดุและระบบการติดตัง1
งานที 10 งานพิ เศษ - Specialties
วิเคราะห์และเลือกงานพิเศษ สําหรับเครื$องประกอบ (accessories) อุปกรณ์ (accessories) และตัวประกอบ
(fittings) สําหรับอาคาร
งานที 11 งานสายพานเลือน - Conveying Systems
วิเคราะห์และเลือกระบบสายพานเลือ$ นสําหรับอาคาร
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งานที 12 ค่าก่อสร้าง - Costs
ประเมินราคางานระบบทางวิศวกรรม วัสดุและวิธกี าร
งานที 13 กฎหมายอาคาร - Codes
ผนวกรวมข้อต้องการด้านความปลอดภัยและระบบช่วยชีวติ (life-safety) ในอาคาร กฎข้อบังคับด้านการสัญจรที$
ไม่มสี งิ$ กีดขวาง (barrier-free codes) สําหรับอาคารและรายละเอียดในการติดตัง1 เฉพาะตามประเภทอาคาร
บรรณานุกรม - References

Architectural Detailing, Edward Allen John Wiley & Sons, 1993
Architectural Graphic Standards, John Ray Hoke, Jr., FAIA, Editor John Wiley & Sons, latest edition
Building Construction Illustrated, Francis D.K. Ching Van Nostrand Reinhold, 1991
Construction Principles, Materials and Methods, Harold B. Olin, AIA, John L. Schmidt, AIA and Walter H. Lewis,
AIA Van Nostrand Reinhold, 1990
Dictionary of Architecture and Construction, Cyril M. Harris, Editor McGraw-Hill, 1993
Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, Second Edition Edward Allen John Wiley &
Sons, 1990
Means Graphic Construction Standards, R.S. Means Company, Inc., 1986

ข้อกําหนดข้อสอบ
6) หมวดเอกสารการก่อสร้างและการให้บริการ - Construction Documents and Services

อรรถาธิ บายประจําหมวด - Division Statement

การดํา เนิ น การปฏิบ ัต ิว ิชาชีพ สถาป ตั ยกรรมที$ส ัมพัน ธ์กับ การจัด เตรีย มและการใช้เ อกสารสัญ ญาการก่ อ สร้า ง เพื$อ ใช้ใ น
ระบบงานประมูลและต่อรองราคา การบริหารดูแลงานทีอ$ ยู่ในระหว่างสัญญาการก่ อสร้างโดยยึดแนวปฏิบตั ติ ามคู่มอื สถาปนิก
ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ พ.ศ. 2547

งาน - Tasks

งานที 1 แบบก่อสร้างและข้อกําหนด - Construction Drawings, Specifications
จัดเตรียมและสอบทานแบบก่อสร้างและข้อกําหนดการก่อสร้าง
งานที 2 การประสานงาน - Coordination
ประสานงานเกี$ย วกับ สัญ ญาก่ อ สร้า งทัง1 หมด รวมทัง1 เอกสารของที$ป รึก ษาวิช าชีพ ด้า นต่ า งๆ ผนวกรวมผล
การศึกษาของทีป$ รึกษา การศึกษากฎหมายข้อบังคับ ฯลฯ แก้ปญั หาทีต$ ดิ ตามมาจากการประสานงาน
งานที 3 การต่อรองการประมูล - Bidding/Negotiations
จัดเตรียมเอกสาร เครือ$ งมือสําหรับใช้ในการประมูล ต่อรองและประเมินราคาการประมูล
งานที 4 การทดแทน ค่าก่อสร้าง - Substitutions, Cost
ประเมินค่าทดแทนและจัดเตรียมรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างทีเ$ กิดจากการทดแทน
งานที 5 เงือนไขทัวไป เบ็ดเตล็ด - General Conditions - Miscellaneous
ตีความเงือ$ นไขทัวไปในสั
$
ญญาการก่อสร้าง
งานที 6 ข้อตกลง (สัญญา) - Agreements [Contracts]
สอบทานมาตรฐานข้อ ตกลง (สัญญาก่ อ สร้าง) ระหว่า งเจ้า ของงานและผู้ร ับ เหมา เจ้า ของงานกับสถาปนิก และ
สถาปนิกกับทีป$ รึกษา
งานที 7 งานสังเกตการณ์ ก่อสร้าง การทดสอบสอบวัสดุ - Construction Observation, Material Testing
สัง เกตการณ์ ค วามก้า วหน้ า ของงานเพื$อ ดูว่า เป็ นตามแบบก่ อ สร้างและข้อ กํา หนดหรือไม่ สัง เกตการณ์ วสั ดุท ี$ใ ช้
ก่อสร้างว่ามีความต้องตรงกันกับตัวอย่างหรือการทดสอบทีส$ ่งมอบไว้หรือไม่ พร้อมสอบทานผลการวิเคราะห์ทไี$ ด้รบั
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ใหม่หรือไม่
งานที 8 การเปลียน - Changes
จัดเตรียมหรือสอบทานเอกสารสําหรับงานเพิม$ งานลด หรือการเปลีย$ นแปลงงานทีม$ ผี ลต่อขอบเขตงาน ราคาและ
กําหนดเวลาทีก$ ําหนดไว้ในสัญญา
งานที 9 การจ่ายเงิ นตามความก้าวหน้ าของงาน - Progress Payments
รับคําขอเบิกจ่ายค่างวดงานจากผูร้ บั เหมา สอบทานความถูกต้องและความต้องตรงกับเงือ$ นไขในสัญญา จํานวนเงิน
และงานทีไ$ ด้ทาํ แล้วเสร็จ และทําหนังสืออนุ มตั ติ ามความเหมาะสมให้แก่เจ้าของงานพิจารณาจ่าย
งานที 10 การปิ ดงาน - Close-Out
จัดเตรีย มรายการตรวจสอบขัน1 สุ ดท้าย จัดเตรียม สอบทานเอกสารต่างๆ ทีใ$ ช้ในการปิ ด โครงการ ประเมินความ
รับผิดชอบในการแก้ไขงานทีบ$ กพร่องหรือเสียหายในระหว่างการรับประกันตามสัญญา
บรรณานุกรม - References

(The) Architects Handbook of Professional Practice, Volumes 1-4 David Havilland, Editor American Institute of
Architects, latest edition
Architectural Graphic Standards
John Ray Hoke, Jr. FAIA, Editor John Wiley & Sons, latest edition
Building Construction Illustrated
Francis D.K. Ching Van Nostrand Reinhold, 1991
Canadian Handbook of Practice for Architects
Committee of Canadian Architectural Councils and The Royal Architectural Institute of Canada, latest edition
(Available through Provincial Associations and the RAIC)
CSI Manual of Practice
Construction Specifications Institute, latest edition
(The) Practical Specifier: A Manual of Construction Documents for Architects
Walter Rosenfeld, AIA, CSI McGraw-Hill, 1985
Rules of Conduct
National Council of Architectural Registration Boards, latest edition

ข้อกําหนดข้อสอบ

7) หมวดการวางผังบริเวณ - Site Planning

อรรถาธิ บายประจําหมวด - Division Statement

การวิ เคราะห์บริ เวณ - Site Analysis: กําหนดความสัมพันธ์ของการใช้สอยในบริเวณกับสิง$ แวดล้อมโดยรอบ พิจารณาความ
ลาดชัน พืชพรรณ ลมฟ้าอากาศ ข้อพิจารณาทางภูมศิ าสตร์ และแง่มุมทางกฎหมายสําหรับการพัฒนาบริเวณ

การออกแบบบริ เวณ - Site Design: สังเคราะห์โปรแกรมและข้อต้องการด้านสิง$ แวดล้อม-จิตวิทยาให้เกิดความกลมกลืนเป็ น
เอกภาพในแนวความคิดเพือ$ การวางตัวอาคารและการปรับปรุงบริเวณ
ชุดภาพการออกแบบบริ เวณ - Site Design Vignette
คําอธิ บาย - Description

ชุดภาพการออกแบบบริเวณทําขึน1 สําหรับทดสอบความเข้าใจของผูส้ อบเกี$ยวกับหลักการทัวไปที
$
ใ$ ช้ในงานวางผัง
บริเวณ ผูเ้ ข้าสอบจะได้รบั โปรแกรม ผังบริเวณและรูปแปลนอาคารจํานวน 2 หลัง โดยผู้สอบจะต้องจัดเตรียมผัง
บริเวณเค้าโครงทีต$ อบสนองต่อโปรแกรมความต้องการในแง่ต่างๆ หน้ าทีก$ ารใช้สอย การหันเหทิศทาง และการ
ถอยร่นตามกฎข้อบังคับและข้อต้องการอืน$ ทีก$ ําหนดไว้ในโปรแกรม
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การให้คะแนน - Scoring
ั หาการวางผัง บริเ วณของผู้ส อบจะได้รบั การวิเคราะห์และตรวจสอบความต้องตรงกับข้อ กํา หนดใน
การแก้ ป ญ
โปรแกรม รวมถึงการจัดการสัญจรทัง1 ทางเดินเท้าและทางรถยนต์ การใช้พ1นื ที$ วิวทิวทัศน์ และข้อพิจารณาด้านการ
ออกแบบอืน$ ๆ

ชุดภาพการวางโซนบริ เวณ - Site Zoning Vignette

คําอธิ บาย - Description
ชุดภาพการวางโซนบริเวณทําขึน1 เพือ$ ใช้ทดสอบความเข้าใจของผู้สอบเกี$ยวกับข้อจํากัดทางกฎข้อบังคับทางเขต
กรรม (Zoning) และการถอยร่นทีม$ ผี ลต่อบริเวณทีส$ มั พันธ์กบั รูปตัดของอาคาร
ผูส้ อบจะได้รบั โปรแกรม ผังบริเวณและรูปตัด โดยจะต้องเขียนภาพตัดยาว (Profiles) 2 รูปทีแ$ สดงให้เห็นระดับเดิม
ของบริเวณและความสูงของอาคารทีจ$ ะสร้างได้ตามกฎหมาย

การให้คะแนน - Scoring
การแก้ปญั หาของผูส้ อบจะได้รบั การประเมินว่ามีความสมบูรณ์และเป็ นไปตามข้อกําหนดของโปรแกรมและข้อจํากัด
ทางกฎหมายมากน้อยเพียงใด รวมทัง1 ความถูกต้องทางเทคนิค

ชุดภาพการจัดบริ เวณทีจอดรถ - Site Parking Vignette
คําอธิ บาย - Description

ชุดภาพการจัด บริเ วณที$จอดรถทํา ขึ1นเพื$อทดสอบความเข้าใจของผู้สอบเกี$ยวกับข้อ ต้องการและข้อจํา กัดของตัว
บริเวณทีม$ ผี ลต่อการออกแบบและการวางผังการจัดทีจ$ อดรถและการจัดวางจุดดูแลควบคุมการจอดรถ ทางเข้าออก
การจราจรและการเลีย1 วเข้าออก

ผูส้ อบจะได้รบั โปรแกรมและผังบริเวณทีแ$ สดงให้เห็นรูปโฉมเดิมบนระดับดิน อาคารทีจ$ ะต้องเกี$ยวข้องกับการจอดรถ
รวมทัง1 จํานวนทีจ$ อดทีต$ อ้ งการ ทางเข้าออกทีเ$ ป็ นไปตามข้อกําหนดของโปรแกรม

การให้คะแนน - Scoring
การแก้ปญั หาของผู้สอบจะได้รบั การจะได้รบั การวิเคราะห์ตามข้อต้องการของโปรแกรม ความสมบูรณ์ และความ
ถูกต้องแม่นยําทางเทคนิค

ชุดภาพการวิ เคราะห์บริ เวณ - Site Analysis Vignette
คําอธิ บาย - Description

ชุดภาพการวิเคราะห์บริเวณจัดทําขึน1 เพือ$ ทดสอบความเข้าใจเกีย$ วกับข้อต้องการทีเ$ กีย$ วกับบริเวณและข้อจํากัดต่างๆ
ทีม$ ีอทิ ธิพ ลต่อ การแบ่ งแปลงทีแ$ ละการเขียนรูปผังของผู้เข้าสอบว่ าจะเหมาะสมกับ การก่ อ สร้างอาคาร หรือการ
ปรับปรุงพืน1 ผิวเพือ$ ใช้ประโยชน์ตามข้องการหรือไม่
ผูเ้ ข้าสอบจะได้รบั โปรแกรมและผังบริเวณเดิม เพื$อให้ทําการแบ่งแปลงเดิมให้เป็ น 2 แปลงเพื$อให้เหมาะสมสําหรับ
การก่อสร้างอาคารการการใช้ประโยชน์บนผิวพืน1 ตามข้อต้องการของโปรแกรม

การให้คะแนน - Scoring
การแก้ปญั หาของผูส้ อบจะได้รบั การจะได้รบั การวิเคราะห์ว่าเป็ นไปตามข้อต้องการของโปรแกรมและข้อจํากัดทาง
กฎหมาย รวมทัง1 ความสมบูรณ์และความถูกต้องแม่นยําทางเทคนิค

ชุดภาพรูปตัดบริ เวณ - Site Section Vignette
คําอธิ บาย - Description

ชุดภาพรูปตัดบริเวณมีไว้เพือ$ ทดสอบว่าผูเ้ ข้าสอบมีความเข้าใจรูปตัดหรือโปรไฟล์ของบริเวณว่ามีผลต่อข้อต้องการ
ด้านการออกแบบบริเวณหรือไม่ ข้อต้องการดังกล่าวจะรวมถึงอุปสรรคทีเ$ กิดจากรูปร่างของบริเวณ ความลาดชัน
ข้อจํากัดในการวางอาคาร รวมทัง1 การหันเหตอบสนองต่อทิศทางลมแดดหรือวิวทิวทัศน์หรือไม่

ผู้เ ข้า สอบจะได้ร ับ โปรแกรมและรูป ตัด บริเ วณเดิม เพื$อ ให้จ ัด การวางองค์ป ระกอบ 3 องค์ อาคาร 2 หลัง และ
องค์ประกอบบริเวณอย่างอืน$ อีก 1 หลังให้ตอบสนองต่อข้อต้องการทีก$ ําหนดไว้ในวัตถุประสงค์
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การให้คะแนน - Scoring
การแก้ปญั หาของผูเ้ ข้าสอบจะถูกวิเคราะห์ว่าเป็ นไปตามอุดมคติของรูปร่างและโปรไฟล์ทใี$ ห้ และได้มกี ารวางอคาร
และองค์ประกอบเหมาะสมตามโปรแกรมหรือไม่

การปรับระดับบริ เวณ - Site Grading Vignette
คําอธิ บาย - Description

ชุดภาพการปรับระดับบริเวณ มีไว้สาํ หรับทดสอบความเข้าใจข้อต้องการของโปรแกรมและกฎข้อบังคับทีจ$ ะมีผลต่อการ
ปรับเปลีย$ น (modification) รูปทรงทางภูมปิ ระเทศและความลาดชันของบริเวณอย่างไร
ผูเ้ ข้าสอบจะได้รบั โปรแกรมและผังบริเวณเดิมเพือ$ ทําการปรับเปลีย$ นเส้นชัน1 ความสูงให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการทีว$ างไว้และขณะเดียวกันจะต้องตอบสนองต่อข้อจํากัดทีม$ ใี ห้ไว้ดว้ ย

การให้คะแนน - Scoring
การแก้ปญั หาของผู้เข้าสอบจะถูกวิเคราะห์ว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดของโปรแกรมหรือไม่ รวมทัง1 ความสมบูรณ์ และ
ความถูกต้องแม่นยําทางเทคนิค

บรรณานุกรม - References

Architectural Graphic Standards, John Ray Hoke, Jr., FAIA, Editor John Wiley & Sons, latest edition
Design of Cities, Revised Edition Edmond N. Bacon Penguin Books, 1974
Design on the Land: The Development of Landscape Architecture, Norman T. Newton The Belknap Press
of Harvard University Press, 1971
Design with Nature, Ian L. McHarg John Wiley & Sons, 1992
Grade Easy, Richard K. Untermann Landscape Architecture Foundation, 1973
Simplified Site Design, James Abrose and Peter Brandow John Wiley & Sons, 1992
Simplified Site Engineering, Second Edition Harry Parker, John W. MacGuire and James Ambrose John Wiley
& Sons, 1991
(The) Site Plan in Architectural Working Drawings, Second Edition George T. Clayton Stipes Publishing Co.,
1973
Site Planning, Third Edition Kevin Lynch and Gary Hack MIT Press, 1984
Time-Saver Standards for Site Planning, Joseph De Chiara and Lee E. Koppelman McGraw-Hill, 1984
(The) Urban Pattern, Sixth Edition Simon Eisner, Arthur Gallion and Stanley Eisner Van Nostrand Reinhold,
1993

ข้อกําหนดข้อสอบ

8) หมวดการวางแปลนอาคาร - Building Planning
อรรถาธิ บายประจําหมวด - Division Statement

การสังเคราะห์ทางโปรแกรมและข้อต้องการด้านสิง$ แวดล้อมเพือ$ ให้ได้มาซึง$ แนวคิดทีม$ เี อกภาพและสุนทรียภาพ
ในกระบวนการออกแบบเค้าโครง (schematic design)
ชุดภาพแผนภูมิก้อน -Block Diagram Vignette
คําอธิ บาย - Description

ชุดภาพแผนภูมกิ ้อนทําขึน1 เพือ$ ใช้ในการทดสอบความเข้าใจในการวางแปลนพืน1 หรือก้อนอาคารจากแผนภูมกิ ้อนกลม
(bubble diagram) ทีส$ มั พันธ์กบั ข้ออุปสรรคของโปรแกรม
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ผู้เข้าสอบจะได้รบั โปรแกรม แผนภูมกิ ้ อนกลม และผังบริเวณเดิม สํา หรับจัดวางพื1น ทีใ$ ช้ส อยตามที$กํา หนดไว้ใ น
โปรแกรม โดยจะต้องบ่งชีท1 างเข้าออกและการเชือ$ มต่อต่างๆ

การให้คะแนน - Scoring
การแก้ปญั หาของผูเ้ ข้าสอบจะถูกวิเคราะห์ว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดของโปรแกรมหรือไม่ ความสัมพันธ์ทางประโยชน์
ใช้สอยและข้อพิจารณาทางการออกแบบอืน$ ๆ

การวางแปลนภายใน - Interior Layout Vignette
คําอธิ บาย - Description

ชุดภาพการวางแปลนภายในอาคารมีไว้เพื$อทดสอบความเข้าใจในหลักการออกแบบและการเข้าถึงทีเ$ ป็ นตัวบังคับ
พืน1 ฐานของการวางผังพืน1 ภายในอาคาร

ผูเ้ ข้าสอบจะได้รบั แปลนพืน1 ทีแ$ สดงเฉพาะขอบนอกเพือ$ ใช้สาํ หรับพัฒนาให้เป็ นไปตามโปรแกรมและข้อต้องการตาม
กฎหมาย

ผูเ้ ข้าสอบจะต้องจัดวางพื1นทีใ$ ช้สอยตามขนาดกําหนด จัดวางเครื$องเรือนและจัดให้มพี 1นื ทีส$ ญ
ั จรเข้าออกให้เป็ นไป
ตามทีโ$ ปรแกรมกําหนดและข้อต้องการทางกฎหมาย
การให้คะแนน - Scoring
การแก้ปญั หาของผูเ้ ข้าสอบจะถูกวิเคราะห์ว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดต่างๆ ตามโปรแกรมหรือไม่

ชุดภาพการออกแบบเค้าโครง - Schematic Design Vignette
คําอธิ บาย - Description

ชุดการออกแบบเค้าโครงทําขึน1 เพือ$ ทดสอบความเข้าใจในกระบวนการออกแบบในชัน1 แบบเค้าโครงทีเ$ ป็ นส่วน
หนึ$งในกระบวนการพัฒนาแบบสถาปตั ยกรรม

ผูเ้ ข้าสอบจะได้รบั โปรแกรม กฎข้อบังคับและผังบริเวณเพื$อทําการออกแบบอาคารสองชัน1 ทีม$ ผี งั พื1นตรงกับข้อ
ต้องการของโปรแกรมและกฎข้องบังคับ และในขณะเดียวกันต้องมีความสวยงามและการตอบสนองต่อข้อจํากัด
ของบริเวณ

การให้คะแนน - Scoring
การแก้ปญั หาของผูเ้ ข้าสอบจะถูกวิเคราะห์ว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดต่างๆ ตามโปรแกรมหรือไม่ รวมทัง1 ข้อพิจารณา
ทางการออกแบบอืน$ ๆ

บรรณานุกรม - References

(The) Architect’s Studio Companion: Technical Guidelines for Preliminary Design Edward Allen and
Joseph Iano John Wiley & Sons, 1989
Architectural Graphic Standards, John Ray Hoke, Jr., FAIA, Editor John Wiley & Sons, latest edition
(The) Building Systems Integration Handbook, Richard D. Rush, AIA, Editor Butterworths-Heimann, 1986
Time-Saver Standards for Architectural Design Data, Donald Watson, Michael Crosbie, John Hancock
Callender McGraw-Hill, 1997
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ข้อกําหนดข้อสอบ
9) หมวดเทคโนโลยีอาคาร - Building Technology

อรรถาธิ บายประจําหมวด - Division Statement

การสังเคราะห์ทางโปรแกรมและข้อต้องการด้านสิง$ แวดล้อมเพือ$ ให้ได้มาซึง$ แนวคิดทีม$ เี อกภาพและสุนทรียภาพ
ในกระบวนการออกแบบเค้าโครง (schematic design) แล้วทํา การพัฒนาผัง พื1น และรูป ตัด ในขัน1 ถัดไปใน
กระบวนการพัฒนาการออกแบบ

ชุดภาพรูปตัดอาคาร - Building Section Vignette
คําอธิ บาย - Description

ชุดภาพรูปตัดอาคารทําขึน1 เพือ$ ทดสอบความเข้าใจของผูส้ อบในด้านโครงสร้าง เครื$องกลและระบบการให้แสงสว่างทีม$ ี
ผลต่อการออกแบบ รวมทัง1 ข้อจํากัดอืน$ ๆ ทางสูงของอาคาร
ผูเ้ ข้าสอบจะได้รบั โปรแกรมพร้อมกับแปลนพื1นทีม$ สี ่วนประกอบทางสถาปตั ยกรรม โครงสร้างและส่วนประกอบทาง
เครือ$ งกลพร้อมทัง1 รูปตัด
ผู้เข้าสอบจะต้องกํา หนดและวางระดับ อาคารและทํารูปตัดทีแ$ สดงส่ วนประกอบของอาคาร เช่น ฐานราก พื1น ผนั ง
เพดาน รอยต่อ ระเบียง ฯลฯ

การให้คะแนน - Scoring
การแก้ปญั หาของผูเ้ ข้าสอบจะถูกวิเคราะห์ในด้านความถูกต้องแม่นยําและความสมบูรณ์ โดยยึดตามข้อต้องการของ
โปรแกรมและรูปแบบของผังพืน1 ทีก$ ําหนดให่

ชุดภาพการวางโครงสร้าง - Structural Layout Vignette
คําอธิ บาย - Description

ชุดภาพการวางโครงสร้างทําขึน1 เพือ$ ทดสอบความเข้าใจแนวคิดพืน1 ฐานทางโครงสร้างผ่านทางการพัฒนาโครงสร้าง
สําหรับอาคารชัน1 เดียวทีม$ โี ครงสร้างหลังคาเป็ นสองระดับ
ผูเ้ ข้าสอบจะได้รบั แปลนพืน1 พร้องทัง1 โปรแกรมความต้องการเพือ$ พัฒนาโครงสร้าง
ผูเ้ ข้าสอบจะต้องออกแบบโครงสร้างหลังคาทีส$ มบูรณ์ ด้วยการจัดวางส่วนประกอบพื1นฐานทางโครงสร้าง รวมทัง1
คาน จัว$ เสา รอยต่อและกําแพงรับนํ1าหนัก (bearing walls) เพือ$ ให้มคี วามมันคงแข็
$
งแรง ปลอดภัยคามข้อต้องการ
ของโปรแกรม

การให้คะแนน - Scoring
การแก้ปญั หาของผูเ้ ข้าสอบจะถูกวิเคราะห์ในด้านความถูกต้องแม่นยําและความสมบูรณ์ โดยยึดตามข้อต้องการของ
โปรแกรมและประสิทธิภาพของผัง

ชุดภาพการเข้าถึง-ทางลาด2 - Accessibility-Ramp Vignette
คําอธิ บาย - Description

ชุดภาพการเข้าถึง-ทางลาดทําขึน1 เพือ$ ทดสอบความเข้าใจของผู้สอบในด้านข้อต้องการในการเข้าถึงทีส$ มั พันธ์กับการ
ออกแบบระบบทางลาดและบันได

ผู้สอบจะได้รบั โปรแกรม ข้อบัง คับทางกฎหมายและแปลนพื1นสําหรับออกแบบระบบทางลาดและบันไดเชื$อ แปลน
อาคาร 2 ชัน1 ทีก$ ําหนดให้
การให้คะแนน - Scoring
การแก้ปญั หาของผูเ้ ข้าสอบจะถูกวิเคราะห์ในด้านสมบูรณ์ ความความถูกต้องแม่นยําและการเป็ นไปตามโปรแกรมและ
ข้อต้องการทางกฎหมาย

2

ต่างประเทศมีความเข้มงวดด้านกฎหมายคนพิการ การออกแบบอาคารจึงต้องให้เก้าอีเข็นเข้าถึงได้ทุกแห่งเหมือคนปกติ
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ชุดภาพแปลนเครืองกลและไฟฟ้ า - Mechanical and Electrical Plan Vignette
คําอธิ บาย - Description

ชุดภาพแปลนเครือ$ งกลและไฟฟ้าทําขึ1นสําหรับทดสอบความเข้าในของผู้เข้าสอบในการบูรณาการเครื$องกล การให้
แสงสว่าง และระบบเพดานทีเ$ กีย$ วข้องกับโครงสร้างและส่วนประกอบอืน$ ๆ ของอาคาร
ผูเ้ ข้าสอบจะได้รบั โปรแกรม ข้อบังคับตามกฎหมาย ผังการให้แสงสว่าง และแปลนสําหรับทําผังเพดาน

ผูส้ อบจะต้องทําแปลนเพดานสะท้อนแสง ตารางแผ่นเพดานและจัดระบบเครื$องกลและองค์ประกอบระบบแสง
สว่างให้สอดคล้องและลงตัว

การให้คะแนน - Scoring
การแก้ปญั หาของผูเ้ ข้าสอบจะถูกวิเคราะห์ในด้านสมบูรณ์ ความต้องตรงกับข้อต้องการของโปรแกรม ประสิทธิภาพ
และความเพียงพอในความเข้มของแสงสว่างตามข้อบังคับทางกฎหมาย การกระจายตัวและการระบาย การให้คะแนน
จะพิจารณาถึงความสวยงามลงตัวในการวางดวงโคมและตารางแผ่นเพดาน

ชุดภาพบันได - Stair Design Vignette
คําอธิ บาย - Description

ชุดภาพบันไดทําขึ1นเพื$อทดสอบความเข้า ใจลักษณะและธรรมชาติของการออกแบบบันไดแบบสามมิตติ ลอดจน
หน้าทีใ$ ช้สอยประเภทต่างๆ ของบันไดและกฎหมายข้อบังคับทีเ$ กีย$ วข้อง
ผูเ้ ข้าสอบจะได้รบั โปรแกรม ข้อบังคับตามกฎหมาย แปลนพืน1 2 แปลนและรูปตัดอาคารเพือ$ ใช้สาํ หรับ

ผูส้ อบจะต้องทําแปลนพืน1 พร้อมระบบบันไดให้สมบูรณ์ ตรงตามโปรแกรมทีใ$ ห้และต้องตรงกับข้อกฎหมาย

การให้คะแนน - Scoring
การแก้ปญั หาของผูเ้ ข้าสอบจะถูกวิเคราะห์ในด้านสมบูรณ์ ความต้องตรงกับข้อต้องการของโปรแกรมและข้อบังคับของ
กฎหมาย

รูปกลุ่มภาพหลลังคา -Roof Plan Vignette
คําอธิ บาย - Description

ชุดภาพหลังคาทําขึ1นเพื$อทดสอบความเข้าใจลักษณะพื1นฐานของผู้เข้าสอบเกี$ยวกับการออกแบบหลังคา โดยเริม$
จากการทําแปลนหลังคาขนาดเล็กและไม่ยุ่งยากมาก
ผูเ้ ข้าสอบจะได้รบั แปลนทีแ$ สดงขอบชายคา แปลนพืน1 และโปรแกรม

ผูส้ อบจะต้องทําแปลนหลังคาให้สมบูรณ์พร้อมความลาดชัน ทิศทางความลาด ค่าระดับ พร้อมทัง1 การแสดงให้
เห็นส่วนประกอบต่างๆ ตามโปรกแรมกําหนด
การให้คะแนน - Scoring
การแก้ปญั หาของผูเ้ ข้าสอบจะถูกวิเคราะห์ในด้านสมบูรณ์ ความต้องตรงกับข้อต้องการของโปรแกรม

บรรณานุกรม - References

(The) Architect’s Studio Companion: Technical Guidelines for Preliminary
Design, Edward Allen and Joseph Iano John Wiley & Sons, 1989

Architectural Graphic Standards, John Ray Hoke, Jr., FAIA, Editor John Wiley &
Sons, latest edition (The) Building Systems Integration Handbook,
Richard D. Rush, AIA, Editor Butterworths-Heimann, 1986

Time-Saver Standards for Architectural Design Data, Donald Watson, Michael
Crosbie, John Hancock Callender McGraw-Hill, 1997
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แบบใบสําคัญแสดงความจํานงขอสอบ
VOUCHER REQUEST FORM

ผูส้ มัครต้องกรอกแบบฟอร์มนี1หากประสงค์ทจี$ ะจ่ายด้วยเช็คหรือธนาณัตแิ ละโปรดแจ้งหมวดวิชาทีข$ อสอบมาด้วย สํานักงานสภา
สถาปนิก จะส่ง ใบสําคัญ การจ่ า ยเงิน ค่ าธรรมเนี ย มสอบมาให้ผู้ส มัค รตามที$อ ยู่ทใี$ ห้ไ ว้ภ ายในเวลา 4 สัป ดาห์หลัง การได้ร ับ
แบบฟอร์มนี1 ค่าธรรมเนียมทีจ$ ่ายแล้วจะขอรับคืนหรือโอนให้ผอู้ น$ื ไม่ได้
โปรดพิ มพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจง.

รหัสประจําตัวผูข้ อสอบ # จากหนังสืออนุ มตั ใิ ห้สอบ (Authorization to Test):_________________________
ชือ$ _________________________________ นามสกุล________________________________________
วันเดือนปีเกิด________________________________
ชือ$ บริษทั (ถ้ามี) ______________________________________________________________________
สถานทีอ$ ยู่เลขที_$ ______________ ถนน _________________________ เขต-ตําบล _________________
อําเภอ________________________________ จังหวัด_________________ รหัสไปรษณีย์ ____________
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน______________หมายเลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี ______________________
Daytime Phone______________________________________________________________________
Number Evening Phone Number_________________________________________________________
หมวดวิ ชา

ค่าธรรมเนี ยมสอบ
$ 92.00– (3,800 บาท)
$ 92.00 – (3,800 บาท)
$ 92.00 - (3,800 บาท)
$ 92.00 - (3,800 บาท)
$ 92.00 - (3,800 บาท)
$ 92.00 - (3,800 บาท)
$143.00 - (6,000 บาท)
$143.00– (6,000 บาท)
$143.00 – (6,000 บาท)

ก่อนการออกแบบ
โครงสร้างทัวไป
$
แรงทางราบ
ระบบเครือ$ งกลและไฟฟ้า
วัสดุและวิธกี ารก่อสร้าง
เอกสารการก่อสร้างและบริการ
การวางผังบริเวณ
การวางแปลนอาคาร
เทคโนโลยีอาคาร
ภาษีมูลค่าเพิม* 7%

รวม

Total

(40,800บาท)

ส่งแบบฟอร์มพร้อมชือหมวดวิชาและค่าธรรมเนี ยมสอบไปทีสาํ นักงานสภาสถาปนิ ก ถนนวิสุทธ์กษัตริย์

(ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์หรื อโทรสาร.)
สําคัญ: สภาสถาปนิกจะส่ งกลับแบบฟอร์มทีกรอกไม่สมบูรณ์และทีไม่ได้แนบค่าธรรมเนียมมาด้วย
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แบบฟอร์มรับรองการนัดวันเวลาสอบ3
SCHEDULING VERIFICATION FORM

สภาสถาปนิก พยายามทีจ$ ะให้บริการทีด$ สี ุดแก่ ผู้สมัครสอบเสมอ ตารางการนัดสอบเป็ นการกําหนดร่วมกับบริษัททีป$ รึกษา
ผูช้ าํ นาญการสอบทีส$ ภาสถาปนิกว่าจ้าง หากผูส้ มัครฯ มีปญั หาเกีย$ วกับการกําหนดวันนัดสอบตามแนวทางข้างล่างนี1 โปรดใช้
แบบฟอร์มสําหรับเขียนรายละเอียดคําร้องเรียน ซึง$ (ศูนย์สอบฯ) มีภาระทีจ$ ะต้องจัดการแก้ปญั หาให้ผู้สอบได้สอบภายใน 48
ชัวโมงนั
$
บจากวันยืน$ คําร้อง
กําหนดวันเวลานัดหมายสอบทีผ่านศูนย์บริ การทางโทรศัพท์ของศูนย์สอบเท่านัน
ทีจะอยู่ในเงือนไขข้อตกลงตามแบบฟอร์มนี

1
2
3

ปัญหา
การรับประกัน
ถ้า ผู้ส อบขอนั ด วัน เวลาสอบหลัง ภายใน 30 วัน หลัง วัน ผูส้ อบจะต้องได้วนั สอบ ณ วันใดวันหนึ$งภายใน 30 วันนัน1
โทรศัพท์แจ้งขอ
หรือ ได้สอบทีศ$ ูนย์ฯ ใกล้เคียงในระยะ 80 ก.ม. จากศูนย์ท ี$
ยืน$ ขอสอบ
ถ้า ผู้ส อบขอสอบมากถึง 3 หมวดและขอนั ดวันเวลาสอบ ผู้ส อบจะได้ร ับการแจ้ง วัน ที$จะสอบภายใน 6 วันทําการ
หลังวันทีโ$ ทรศัพท์แจ้งขอเวลามากกว่า 30 วัน
ก่ อ นหรื อ หลั ง วั น ที$ โ ทร. แจ้ ง หรื อ ได้ ส อบที$ ศู น ย์ ฯ
ใกล้เคียงในระยะ 80 ก.ม. จากศูนย์ทยี$ น$ื ขอสอบ
ถ้าผู้สอบขอสอบเพียงหมวดเดียวและขอนัด วันเวลาสอบ ผู้สอบจะได้รบั การแจ้งวันเฉพาะของสัปดาห์นัน1 ภายใน 3
เป็ นเฉพาะวันใดวันหนึ$งของสัปดาห์ทอี$ ยู่หลังวันทีโ$ ทรศัพท์ สัปดาห์ก่อ นหรือหลังวันทีโ$ ทร. แจ้ง หรือ ได้ส อบทีศ$ ูนย์ฯ
แจ้งขอมากกว่า 30 วัน
ใกล้เคียงในระยะ 80 ก.ม. จากศูนย์ทยี$ น$ื ขอสอบ

ชือ$ ผู้สมัครสอบ: _______________________________________ รหัสสอบ _________________________
ชือศูนย์สอบ______________________________วันทีโทร. แจ้ง ___________________

โทร.แจ้งเพือ$ :

nn ขอวันสอบ

nn ขอเปลีย$ นวันสอบ

การนัดเป็ นไปตามกรณีปญั หา:

(โปรดกา 1 ข้อเดียว)

ท่านขอนัดวันสอบใช่หรือไม่

ถ้าใช่, วันนัดเป็ นไปตามกําหนดแนวทางข้างต้นหรือไม่
ถ้าไม่ใช่, ท่านได้ขอวันนัดตามแนวทางข้างต้นหรือไม่

nn กรณีปญั หา 1
nn กรณีปญั หา 2
nn กรณีปญั หา 3

nn ใช่ nn ไม่ใช่

nn ใช่ nn ไม่ใช่

nn ใช่ nn ไม่ใช่

ถ้าเจ้าหน้าทีศ$ ูนย์รบั แจ้งทางโทรศัพท์ (Candidate Services Call Center) ของศูนย์สอบไม่ได้กําหนดวันเวลาสอบตามแนวทาง
ข้างต้น โปรดแจ้งคําขอและการตอบสนองของศูนย์รบั แจ้งฯ และแจ้งวันนัดสอบทีเ$ ลือกเป็ นลําดับแรก และ ศูนย์สอบทีเ$ ลือกเป็ น
อันดับแรก รวมทัง1 เวลาทีต$ อ้ งการและรหัสประจําตัวผูส้ อบลงในทีว$ ่างข้างล่างนี1:
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีแจ้
 งไว้ขา้ งต้นนีเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชือ$ : ____________________________________________________วันที:$ __________________
3

แบบฟอร์มข้างต้นนี'เป็ นแบบสําหรับการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ตามศูนย์ต่างๆ ทีก ระจายตามส่วนต่างๆ ของประเทศสหรัฐฯ ทีม พี 'นื ทีข นาดใหญ่ ทีน ํามาใส่ไว้เพือ ใช้
ศึกษาเป็ นตัวย่างในการบริหารจัดการสอบทีม คี วามละเอียดรอบคอบ ป้องกันความผิดพลาดไว้ทกุ ขัน' ตอน
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1.3.5 การจัดทําเอกสาร / ตํารา / คู่มือการสอบและการฝึ กอบรม

คณะทํางานของแต่ละสาขาจะต้องจัดทําเอกสาร ตํารา ตลอดจนคู่มอื การสอบและการฝึ กอบรมตามลักษณะวิชาของ
สาขาเพือแจกจ่ า ยให้แก่ผู้เตรียมสอบเพือเป็ นช่ว ยผู้ข อสอบ การจัดทํ า สามารถทํ าอย่ างค่อยเป็ น ค่อยไป หากสภา
สถาปนิกไม่ผลิตเองก็สามารถใช้เอกสารหรือตําราทีม หี น่วยงานอืนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ตีพมิ พ์แล้ว
ปกติในสหรัฐฯ สิงคโปร์ อังกฤษ ฯลฯ จะประกาศให้ผเู้ ข้าสอบได้ทราบว่าจะใช้เอกสารหรือตําราใดเป็ นแนวสําหรับการ
ออกข้อสอบ

1.3.6 หัวข้อการบ้านสําหรับ 3 สาขา – (โปรดดูสถาปตั ยกรรมหลักเป็นแนวทาง)

ก. สาขาสถาปัตยกรรมหลัก (มีแล้ว ใช้ของ NCARB เป็ นแนวทาง –ต้องการสอบทานและปรับให้เหมาะสม)
ข. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (ตุ๊กตา - โปรดปรับหมวดให้ตรงเนือหาวิชาชีพ)
รายละเอียดในหมวดปรนัย (715 ข้อ เวลารวม 17 ชัวโมง)
$
1) ก่อนการออกแบบ
2) โครงสร้างทัวไป
$
3) แรงทางราบ?
4) ระบบเครือ$ งกลและไฟฟ้า?
5) วัสดุและวิธกี ารก่อสร้าง
6) เอกสารการก่อสร้างการให้บริการ
รายละเอียดหมวดเรขนิ เทศ ( 3 หมวดย่อย 15 ข้อ เวลา 20 ชัวโมง)
$
หมวดการวางผังบริเวณ (5 ชัวโมง)
$
หมวดการวางแปลนอาคาร (7.5 ชัวโมง)
$
หมวด เทคโนโลยีอาคาร (7.5 ชัวโมง)
$

ค. สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (ตุ๊กตา - โปรดปรับหมวดให้ตรงเนือหาวิชาชีพ)
รายละเอียดในหมวดปรนัย (715 ข้อ เวลารวม 17 ชัวโมง)
$
1) ก่อนการออกแบบ
2) โครงสร้างทัวไป?
$
3) แรงทางราบ?
4) ระบบสาธารณูปการของเมือง
5) วัสดุและวิธกี ารก่อสร้าง?
6) เอกสารการก่อสร้างการให้บริการ
รายละเอียดหมวดเรขนิ เทศ ( 3 หมวดย่อย 15 ข้อ เวลา 20 ชัวโมง)
$
หมวดการวางผังบริเวณ (5 ชัวโมง)
$
หมวดการวางแปลนอาคาร (7.5 ชัวโมง)
$
หมวด เทคโนโลยีอาคาร (7.5 ชัวโมง)
$

ง. สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิ ลป์

(ตุ๊กตา - โปรดปรับหมวดให้ตรงเนือหาวิชาชีพ)

รายละเอียดในหมวดปรนัย (715 ข้อ เวลารวม 17 ชัวโมง)
$
1) ก่อนการออกแบบ
2) โครงสร้างทัวไป?
$
3) แรงทางราบ?
4) ระบบเครือ$ งกลและไฟฟ้า
5) วัสดุและวิธกี ารก่อสร้าง
6) เอกสารการก่อสร้างการให้บริการ
รายละเอียดหมวดเรขนิ เทศ ( 3 หมวดย่อย 15 ข้อ เวลา 20 ชัวโมง)
$
หมวดการวางผังบริเวณ (5 ชัวโมง)
$
หมวดการวางแปลนอาคาร (7.5 ชัวโมง)
$
หมวด เทคโนโลยีอาคาร (7.5 ชัวโมง)
$
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