1.4
การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื อง
การรักษาและเพิ มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ระหว่างการปฏิ บตั ิ วิชาชีพของผูถ้ อื ใบอนุญาต
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(กพวต.)
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1.4

การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื อง
การรักษาและเพิ มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ระหว่างการปฏิ บตั ิ วิชาชีพของผูถ้ อื ใบอนุญาต

(Continuous Professional Development –CPD
*****

หัวข้อเรือง
1.4.1 เงือนไข เนื อหาสาระวิ ชา หรือ กิ จกรรมการฝึ กอบรมเพือเพิ มพูนความรู้
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ / Lifelong-Learning
เกณฑ์กําหนดขอบข่ายวิชา / กิจกรรม กพวต.
สาขาสถาปตั ยกรรมหลัก
สาขาสถาปตั ยกรรมผังเมือง
สาขาภูมสิ ถาปตั ยกรรม
สาขาสถาปตั ยกรรมภายในและมัณฑณศิลป์
เกณฑ์ว่าด้วยรูปแบบของกิจกรรมวิชาการการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง
เงือ นไขว่าด้วยเนือหาและระดับสาระวิชา /กิจกรรมเพือ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง
ตารางแสดงกิจกรรม กพวต .ในระดับต่างๆ และค่านําหนัก
เกณฑ์การจัดกลุ่มกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง
ตารางแสดงเกณฑ์หน่ วยกิตชัวโมง
 กพวต .สําหรับภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิก

1.4.2 นําหนักหน่ วยกิ ตฝึ กอบรม ระหว่างการถือใบรับรอง / ใบอนุญาตราย 5 ปี
ระบบคะแนนหน่ วยกิต
ระดับของรายวิชา/กิจกรรม
ระดับ 1 1-2 หน่ วยกิต
ระดับ 2 3-4 หน่ วยกิต
ระดับ 3 5-6 หน่ วยกิต
จํานวนหน่ วยกิตสะสมรายปี
หน่ วยกิต กพวต. ทีอ าจได้จากการร่วมพัฒนาวิชาชีพระหว่างการถือใบรับรอง / ใบอนุ ญาตราย 5 ปี หน่ วยกิต กพวต. ที
อาจได้รบั จากการสอนและการวิจยั
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หน่ วยกิต กพวต. ทีอ าจได้รบั จากการศึกษาเพิม เติมเป็ นรายวิชา ได้ประกาศนียบัตรหรือปริญญา
การประกาศรายการกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองประจําปี
ประกาศรายวิชาการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองประจําปี 2549

1.4.3 ขันตอนในการรายงานกิ

จกรรมการพัฒนาวิ ชาชีพต่อเนื อง
หน่ วยการศึกษาต่อเนืองของสภาสถาปนิก
จํานวนหน่ วยกิตรายปีทบัี งคับ
ข้อยกเว้นสําหรับสถาปนิกทีเ พิง ได้รบั ใบอนุ ญาต
นโยบายขอรับคืนสิทธิต่3 อใบอนุ ญาต

1.4.4 เกณฑ์กาํ หนดคุณสมบัติของผู้จดั รายวิ ชา / กิ จกรรม กพวต.
องค์กร/หน่ วยงานทีอาจได้รบั การรับรองโดยสภาสถาปนิกให้เป็ นผูจ้ ดั ฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง
กรอบสําหรับรับรองกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง
แบบฟอร์มเสนอขอการรับรองกิจกรรมวิชาการ / วิชาชีพเพือ เข้าโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองของสภา
สถาปนิก
อัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียน กพวต.
1.4.5 จัดองค์กรและดําเนิ นงานระบบระเบียนสําหรับผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
การดําเนินการและการจัดองค์กรพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง (กพวต.)
การจัดตัง อนุ กรรมการถาวรเรียกว่า “คณะอนุ กรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง (อนุ ฯ กพวต.)”
คณะทํางานพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองสาขาสถาปตั ยกรรมหลัก
คณะทํางานพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองสาขาสถาปตั ยกรรมผังเมือง
คณะทํางานพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองสาขาภูมสิ ถาปตั ยกรรม

ั
ณฑนศิลป์
คณะทํางานพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองสาขาสถาปตยกรรมภายในและมั
การจัดตัง สํานักงานอนุ กรรมการ กพวต.
ระบบระเบียนและขัน ตอนการดําเนินการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองของผูถ้ อื ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพควบคุม

1.4.6 การบ้านของสภาสถาปนิ กและคณะทํางานสาขาวิ ชาชี พต่างๆ
แต่งตัง อนุ กรรมการและคณะทํางานภายใต้หวั ข้อ 1.4.5
จัดตัง สํานักงานอนุ กรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองภายใต้หวั ข้อ 1.4.5
วางระบบระเบียนและฐานข้อมูลการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง
การกําหนดเกณฑ์ขอบข่ายหัวข้อวิชา / กิจกรรม กพวต.
ั
สาขาสถาปตยกรรมหลั
ก ตามข้อ 1.4.1.1 –สอบทานตัวอย่างของ NCARB / AIA ทีป รากฏ

ั
ั
สาขาสถาปตยกรรมผั
งเมือง ตามข้อ 1.4.1.2 -ดูตวั อย่างรูปแบบตามสถาปตยกรรมหลั
ก
ั
ั
สาขาภูมสิ ถาปตยกรรม ตามข้อ 1.4.1.3 -ดูตวั อย่างรูปแบบตามสถาปตยกรรมหลัก
ั
ั
สาขาสถาปตยกรรมภายในและมั
ณฑนศิลป์ ตามข้อ 1.4.1.4 –ดูตวั อย่างรูปแบบตามสถาปตยกรรมหลั
ก

จัดทําประกาศรายวิชาการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองประจําปี 2549 ของแต่ละสาขาวิชาชีพตามตัวอย่างสาขาสถาปตั ยกรรม
หลักของสิงคโปร์
ประกาศรายวิชาการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองสาขาสถาปตั ยกรรมหลักประจําปี 2549
ประกาศรายวิชาการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองสาขาสถาปตั ยกรรมผังเมืองประจําปี 2549
ประกาศรายวิชาการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองสาขาสถาปตั ยกรรมประจําปี 2549
ประกาศรายวิชาการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองสาขาสถาปตั ยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ประจําปี 2549
1.4.6 ภาคผนวก

ผนวก ก. ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยแนวปฏิบตั วิ ่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง พ.ศ. 2548
ผนวก ข.แบบยืน แจ้งหน่ วยกิตสะสมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง (กพวต.)
ผนวก ค.นิยามว่าด้วยการประชุม / สัมมนาแบบต่างๆ
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1.4

การรักษาและเพิ มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ระหว่างการปฏิ บตั ิ วิชาชีพของผูถ้ อื ใบอนุญาต
(Continuous Professional Development –CPD)

(ระหว่างถือใบอนุ ญาตฯ ต้องพัฒนาต่อเนืองปีละ 12 หน่ วยกิต รวม 60 หน่ วยกิตจึงจะต่อใบอนุ ญาตได้)

หลักการและเหตุผล

ในโลกแข่งการแข่งขันทีค วามรู้และเทคโนโลยีก้าวหน้ าอย่างรวดเร็ว มีการปรับเปลีย นและเปลีย นแปลงแนวทางในการปฏิบตั ิ
วิชาชีพอย่างไม่หยุดยัง ผูท้ ไี ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพควบคุมทีม ไิ ด้สนใจติดตามการเปลีย นแปลงดังกล่าว ย่อมแข่งขันกับผู้
ทีเ รียนรูท้ นั การณ์ในยุคของโลกเสรีทางการค้าไม่ได้ จึงจําเป็ นทีส ภาสถาปนิกจะต้องจัดทําระบบการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองสําหรับ
ผูท้ กี ําลังถือใบอนุ ญาตหรือใบรับรองความชํานาญ โดยผูท้ ผี ่านเข้ารับการเรียนรูเ้ พิม ครบตามเกณฑ์กําหนดเท่านัน จึงจะได้รบั การ
ต่อใบอนุ ญาต

การเรียนรู้ตลอดชีวิต / Lifelong-Learning

สรรพวิชาต่างๆ และเทคนิคใหม่ในยุคปจั จุบนั เกิดขึนรวดเร็วและต่อเนืองและไม่หยุดนิง ดังนัน การติดตามเรียนรู้จงึ ต้องเป็ นไป
ตลอดชีวติ แห่งการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ สภาสถาปนิกจึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วทีป ระเทศไทยจะต้องส่งเสริมสนับสนุ นและเอือให้สถาปนิก
ไทยผูถ้ อื ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพควบคุมทุกสาขาและทุกคนพึงต้องมีความรูเ้ ท่าทันโลกอยู่เสมอ
คณะอนุ กรรมการเร่งรัดพัฒนาวิชาชีพเพือ เพิม ขีดความสามารถในการแข่งขันฯ จึงได้วางแนวปฏิบตั ใิ นการเพิม พูนความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพไว้ดงั นี
1.4.1 กําหนดเงือ นไข เนือหาสาระวิชา / กิจกรรมการฝึกอบรมเพือ เพิม ความรูค้ วามสามารถ
1.4.2 กําหนดนําหนักหน่ วยกิตฝึกอบรมรายปีและราย 5 ปี ระหว่างการถือใบอนุ ญาต

1.4.3 ขันตอนในการรายงานกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง

1.4.4 กําหนดเกณฑ์กําหนดคุณสมบัตขิ องผูจ้ ดั รายวิชา / กิจกรรม กพวต.

1.4.5 การจัดองค์กรและดําเนินงานระบบระเบียนสําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม

นอกจากการเสริมสร้างขีดความสามารถฯ ในสาขาทีป ระกาศทัง 4 สาขาแล้ว คณะอนุ กรรมการเร่งรัดพัฒนาวิชาชีพ
เพือ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติยงั เสนอสภาสถาปนิกให้พจิ ารณาควบคุมและออกใบรับรองความชํานาญสาขาพิเศษ
อืน เช่น สาขาสถาปตั ยกรรมพืน ถิน หรือสถาปตั ยกรรมไทยทีไ ด้มกี ารเปิ ดสอนและให้ปริญญาเฉพาะไปแล้ว หรือ สาขาอนุ รกั ษ์
สถาปตั ยกรรม ทัง นี เพือ เป็ นการสนับสนุ นให้มกี ารรวมตัวพัฒนาความรู้ความชํานาญในสาขาให้แข็งแกร่งมีขดี ความสามารถใน
การแข่งขันมากยิง ขึน โดยยึดขัน ตอนเพิม ความสามารถ 4 ขัน ตอนดังข้างต้น
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1.4.1 เงือนไข เนือหาสาระวิชา และประเภทกิจกรรมการฝึ กอบรมเพือเพิมพูนความรู้
เนืองจากวิชาความรูแ้ ละเนือการฝึกอบรมทีม อี ยู่ในปจั จุบนั มีความหลากหลายมาก จนอาจทําให้เกิดความสับสนหรือ
ความขัดแย้ง กันในภายหลัง สภาสถาปนิกจึงเห็น ควรกํ าหนดขอบเขตว่าในระหว่างปฏิบตั วิ ิชาชีพแต่ละบุ คคลในแต่ล ะสาขา
วิชาชีพควรแสวงหาความรูด้ า้ นใดบ้างจึงจะตรงแนวทาง
สาระวิชาทีส ภาสถาปนิกกําหนดให้เป็ นแนวทางเพิม พูนความรูม้ หี วั ข้อแบ่งเป็ นหมวดทีอ าจปรับเปลีย นให้เหมาะสมในภายหลังแต่
ควรเป็ นไปตามเกณฑ์ขา้ งล่างนี

เกณฑ์กาํ หนดขอบข่ายวิ ชา / กิ จกรรมการพัฒนาวิ ชาชีพต่อเนื อง (กพวต.)

รายวิชา กิจกรรมการฝึกอบรมหรือการดําเนินการเพือพัฒนาวิชาชีพระหว่างการถือใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพควบคุม
พึงอยู่ในขอบข่ายกิจกรรมดังต่อไปนี'
1) เกียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาชีพโดยตรง
2) เกียวกับระเบียบ / เทคนิคการปฏิบตั วิ ชิ าชีพทีเปลียนแปลง / ทีปฏิบตั เิ ป็ นสากล
3) เกียวการรือ' ฟื'นหลักการและความรูพ้ น'ื ฐาน (Back to basic)
4) เกียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาชีพข้างเคียงทีเกียวข้อง
5) เกียวการศึกษาเพิมเติมเป็ นรายวิชา และทีได้รบั ปริญญา / ประกาศนียบัตร
6) เกียวกับการสอนและการวิจยั
7) เกียวกับการให้บริการเพือจรรโลงและร่วมพัฒนาวิชาชีพ (กรรมการสภาฯ สมาคมฯ ครูพเี ลีย' ง)

1.4.1.1. สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ระบบเครือ งกล ระบบไฟฟ้า และระบบประปา
พลังงานจากดวงอาทิตย์และการพัฒนาแบบยังยื
 น
ปญั หาด้านโครงสร้าง รวมทัง เรือ งแผ่นดินไหว คลืน ยักษ์และแรงลม
กฎมายอาคารและความปลอดภัยต่อชีวติ ทีเ ปลีย นไป
กฎระเบียบทีก ําหนดโดยหน่ วยงานทีด แู ลเรือ งความปลอดภัยในการทํางานและหน่ วยงานสาธารณสุข
ประเด็นปญั หาเกีย วกับเอกสารสัญญาและปญั หากฎหมายอืน ๆ ทีม ผี ลต่อสาธารณชน
ระบบการก่อสร้างและเทคนิค
กฎหมายคนพิการ
จรรยาบรรณ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ระบบการจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในชุมชนเมือง
เกณฑ์กําหนดทางผังเมืองว่าด้วยการประหยัดพลังงานและการพัฒนาแบบยังยื
 น
การกําหนดเขตกรรม (Zoning) ในพืน ทีเ สีย ง นําปา่ /นําหลาก แผ่นดินไหว คลืน ยักษ์และแรงลม
กฎมายอาคารและความปลอดภัยต่อชีวติ ทีเ ปลีย นไป
กฎระเบียบทีก ําหนดโดยหน่ วยงานทีด แู ลเรือ งความปลอดภัยในการทํางานและหน่ วยงานสาธารณสุข
ประเด็นปญั หาเกีย วกับเอกสารสัญญาและปญั หากฎหมายอืน ๆ ทีม ผี ลต่อสาธารณชน
ระบบการก่อสร้างและเทคนิค
กฎหมายคนพิการ
จรรยาบรรณ

1)
2)
3)

ระบบเครือ งกล ระบบไฟฟ้าแสงว่างและระบบชลประทานภูมทิ ศั น์
การประหยัดพลังงานด้วยวิธภี มู ทิ ศั น์และการพัฒนาแบบยังยื
 น
ั
่
่
ปญหาด้านโครงสร้างภูมทิ ศั น์กบั ภัยธรรมชาติ ไฟปา นําปา แรงลมพายุ คลืน ยักษ์และแผ่นดินเลือ น

1.4.1.2 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง (ตุ๊กตา - ให้คณะทํางานปรับแก้ให้ตรงสาขา)

1.4.1.3 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม (ตุ๊กตา - ให้คณะทํางานปรับแก้ให้ตรงสาขา)
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

กฎมายlสิง แวดล้อมและความปลอดภัยต่อชีวติ ทีเ ปลีย นไป
ระบบการจัดหาและการวางกําหนดวัสดุพชื พรรณ
ประเด็นปญั หาเกีย วกับเอกสารสัญญาและปญั หาระหว่างการก่อสร้าง
ระบบการก่อสร้างและเทคนิค
กฎหมายคนพิการและกฎหมายอืน ๆ ทีม ผี ลต่อความปลอดภัยของสาธารณชน
จรรยาบรรณ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ระบบเครือ งกล ระบบไฟฟ้า และระบบประปาภายในอาคาร
พลังงานจากดวงอาทิตย์และการพัฒนาแบบยังยื
 น
ั
ปญหาด้านโครงสร้าง รวมทัง เรือ งแผ่นดินไหว คลืน ยักษ์และแรงลม
กฎมายอาคารและความปลอดภัยต่อชีวติ ทีเ ปลีย นไป
กฎระเบียบทีก ําหนดโดยหน่ วยงานทีด แู ลเรือ งความปลอดภัยในการทํางานและหน่ วยงานสาธารณสุข
ประเด็นปญั หาเกีย วกับเอกสารสัญญาและปญั หากฎหมายอืน ๆ ทีม ผี ลต่อสาธารณชน
ระบบการก่อสร้างและเทคนิค
กฎหมายคนพิการ
จรรยาบรรณ

1.4.1.4. สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑณศิ ลป์ (ตุ๊กตา - ให้คณะทํางานปรับแก้ให้ตรงสาขา)

เกณฑ์ว่าด้วยรูปแบบของกิ จกรรมวิ ชาการการพัฒนาวิ ชาชีพต่อเนื อง

ผูข้ อจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองควรจัดกิจกรรมให้อยู่ในเกณฑ์ประเภทตามตารางข้างล่างนี' การจัดใน
รูปแบบอืนทีให้ผลสัมฤทธิดี: กว่าสามารถทําได้ แต่ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากอนุ กรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง

1
2
3

กิ จกรรม
ปาฐกกถา / การบรรยาย
(Speech/Talk)
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
(Workshop)
การสัมมนา (Seminar)

4

การประชุมทางวิชาชีพ /
วิชาการ (Conference)

5

การชุมนุ มทางวิชาชีพ /
วิชาการ (Convention)

6

การประชุมผูแ้ ทนประจําปีอย่าง
เป็ นทางการ (Congress)

7

รายวิชา (Course)

นิ ยาม
องค์ปาฐก / ผูบ้ รรยายต้องเป็ นผูเ้ ชียวชาญ
หรือมีประสบการณ์สงู ในสาขาวิชาชีพนัน' ๆ
การประชุมทีผูเ้ ข้าประชุมทุกคนมีส่วนร่วม
ลงมือปฏิบตั เิ พือแก้ปญั หาทางวิชาชีพ
(Hands-on Training)
ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาทุกคนจะต้องเตรียมเรืองที
ได้คน้ คว้ามาเสนอต่อกลุ่ม มีการวิจารณ์ซงึ
กันและกันแล้วอภิปรายเพือหาคําตอบ
การชุมนุ มของนักวิชาชีพ หรือนักวิชาการ
เป็ นจํานวนมากอย่างเป็ นทางการ เพือเสนอ
ผลงานทางวิชาชีพ / วิชาการ

การชุมนุ มของนักวิชาชีพ หรือนักวิชาการ
เป็ นจํานวนมากอย่างเป็ นทางการ เพือ
หาทางแก้ไขปญั หา หาข้อตกลง กําหนด
ประเพณีหรือระเบียบ
การประชุมระดับนานาชาติ ระดับภูมภิ าค
ขององค์กรทีมีผแู้ ทนประเทศเข้าประชุม
อย่างเป็ นทางการตามธรรมนูญขององค์กร
เป็ นการสอนวิชาเฉพาะทีสอนโดย
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ มีชวโมงการสอนครบตาม
ั
นํ'าหนักหน่ วยกิต มีการบ้านหรือแบบฝึกหัด
มีการสอบและให้คะแนน

สภาสถาปนิก / การพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง-ร่างระเบียบ /ศ.เดชา บุญคํา /ร่างตุ๊กตา

หมายเหตุ
ระยะเวลา 2 ชัวโมงขึน' ไป รวมการ
ซักถาม
ระยะเวลา 1 วันขึน' ไป และมีผลสรุป
ของทีประชุม

ระยะเวลาอย่างน้อย ½ วัน มีวทิ ยากร
สายตรงสาขาอย่างน้อย 2 คนขึน' ไป

ระยะเวลา 1-3 วัน เข้าร่วมได้ 3
สถานะ 1) เข้ารวมฟงั 2) เสนอ
บทความ 3) เป็ นองค์ปาฐก 4) เป็ น
คณะผูด้ าํ เนินการจัด
ผูเ้ ข้าประชุมส่วนใหญ่มกั เป็ นตัวแทน
ของประเทศ ภูมภิ าค หรือสถาบัน

ผูเ้ ข้าประชุมต้องเป็ นตัวแทนขององค์กร
ระดับประเทศ หรือ ภูมภิ าค เช่น UIA
Congress, IFLA Congress
ส่วนใหญ่จดั โดยสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันวิชาชีพทีต้องลงทะเบียนเรียน
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เงือนไขว่าด้วยเนื อหาและระดับสาระวิ ชา / กิ จกรรมเพือการพัฒนาวิ ชาชีพต่อเนื อง

ตารางแสดงกิ จกรรม กพวต. ในระดับต่างๆ และค่านําหนัก

ระดับ 1

(1

- 2 หน่ วยกิ ต)

เข้าร่วมสัมมนา/เรียน–เรือ งทีอ นุ
กรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง (อก
พวต.)*

ได้รบั การแต่งตัง เป็ นกรรมการบริหาร
สมาคม**

ได้รบั การแต่งตัง เป็ นกรรมการ**

ได้รบั เลือกเป็ นนายกสภาสถาปนิก
หรือ เป็ นกรรมการสภาสถาปนิก หรือ
ได้รบั การแต่งตัง เป็ นประธานกรรมการ
โดยกฎหมายหรือโดยการแต่งตัง ของ
รัฐบาล**

ได้รบั การแต่งตัง เป็ นประธานกรรมการ/
คณะทํางานในภารกิจพิเศษของรัฐฯ**
ได้รบั การแต่งตัง เป็ นกรรมการใน
หน่ วยงานของรัฐฯ**
ได้รบั การแต่งตัง เป็ นพยานศาลในฐานะ
ผูเ้ ชีย วชาญ
ได้รบั การแต่งตัง เป็ นอนุ ญาโตตุลาการ/
ผูไ้ กล่เกลีย ทีศ าลแต่งตัง **#
รับเป็ นครูฝึกนิสติ นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย (ไม่ได้ค่าจ้าง)

เข้าร่วมหรือเป็ นผูจ้ ดั งานเกีย วกับ

ระดับ 2

(

3 - 4 หน่ วยกิ ต)

ระดับ 3

(

5-6 หน่ วยกิ ต)

เข้าร่วมสัมมนา/เรียนด้านวิชาชีพทีอ ก
พวต. รับรอง*

เข้าร่วมในโครงการสัมมนา ฝึกอบรม
วิชาหลักที อกพวต. เป็ นผูจ้ ดั *

ได้รบั เลือกตัง เป็ นกรรมการสภา
สถาปนิก หรือ กรรมการบริหารสมาคม
วิชาชีพควบคุม

ได้รบั เลือกเป็ นนายก / เลขาธิการสภา
สถาปนิก และ สมาคมวิชาชีพควบคุม

ได้รบั การแต่งตัง ประธานอนุ กรรมการ
ในสภาสถาปนิก หรือประธาน
กรรมาธิการในสมาคมวิชาชีพฯ**

เข้าร่วมโครงการศึกษาทางไกลและ
โปรแกรมเปิดทีใ ห้หน่ วยกิตสําหรับผูม้ ี
ใบอนุ ญาตแล้ว เช่น ประกาศนียบัตร
ชัน สูงหลังปริญญาหรือปริญญา

เป็ นประธาน/องค์ปาฐก ในการสัมมนา
ประชุมวิชาการ การประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร การประกวดโครงการ
นิทรรศการ ที อกพวต. รับรอง

ได้ปริญญาศิลปะศาสตร์ –การออกแบบ
ชุมชนมหาบัณฑิต (นับหลังได้รบั
ปริญญาโท)

เข้าร่วมโครงการของรัฐทีส ภาสถาปนิก
หรือสมาคมวิชาชีพมีส่วนร่วม เช่น
DGP, DPI ผังหลัก ฯลฯ

ได้ปริญญาสถาปตั ยกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต (นับหลังได้รบั ปริญญแล้ว)

เข้าร่วมในโครงวิจยั และพัฒนา (ขึน อยู่
กับเรือ งวิจยั และการรับรองของ
หน่ วยงานทีเ ชือ ถือได้)

ได้ปริญญาวิทยาศาสตร์ – การจัดการ
โครงการมหาบัณฑิต (นับหลังได้รบั
ปริญญาแล้ว)

เขียนบทความด้านวิชาชีพทีไ ด้รบั การ
ตีพมิ พ์ในวารสารหรือเอกสารวิชาการที
อกพวต. รับรอง (เฉพาะทีไ ม่ใช้เชิง
การค้า)

ได้ปริญญาวิทยาศาสตร์ –
อสังหาริมทรัพย์มหาบัณฑิต (นับหลัง
ได้รบั ปริญญาโทวิชาชีพ)

รับเป็ นครูพเี ลีย ง (Mentor) ในโครงการ
สถาปนิกฝึกหัด (Intern Development
Program) ทีส
 ภาสถาปนิกแต่งตัง

สภาสถาปนิก / การพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง-ร่างระเบียบ /ศ.เดชา บุญคํา /ร่างตุ๊กตา
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กิจกรรมวิชาชีพหรือทัศนศึกษา
ได้รบั แต่งตัง เป็ นกรรมการสภา
สถาปนิก

ได้รบั แต่งตัง เป็ นหัวหน้าผูต้ รวจสอบ
หรือเป็ นผูต้ รวจสอบ

ได้รบั แต่งตัง เป็ นประธานกวดวิชา/ผู้
กวดวิชา
ได้รบั แต่งตัง เป็ นสอบสัมภาษณ์

เป็ นองค์ปาฐก องค์ปฐมปาฐก หรือ
ประธานการสัมมนา

* สถาปนิกผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าเรียนเกิน 75% ของการฝึกอบรมแต่ละครัง
**

เพือ สิทธิในการรั
3
บหน่ วยกิตฯ สถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตต้องเข้าร่วมประชุม/อบรมเกิน 75% ของหน่ วยกิตกําหนดต่อปี
โดยจะมีเจ้าหน้าทีจ ากสภาสถาปนิกคอยตรวจการเข้าประชุม/ฝึกอบรม

การเข้าไปมีส่วนร่วมการสัมมนา /รายวิชา หน่ วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง ทีจ ดั โดย สภาฯ-สมาคมหรือผูจ้ ดั จดทะเบียนฯ ที
จะได้รบั การจัดไว้ในระดับ 1 2 หรือ 3 นัน ขึน อยู่กบั เนือหาสัมมนา / วิชาและระดับการมีส่วนร่วม

เกณฑ์การจัดกลุ่มกิ จกรรมการพัฒนาวิ ชาชีพต่อเนื อง

เพือ ให้เกิดความชัดเจนในประเภทตามลักษณะกิจกรรม สภาสถาปนิกจึงจัดกลุ่มกิจกรรมออกเป็ นประเภทดังนี
ก. การเข้าร่วมกิ จกรรมเรียนรู้และซึมซับความรู้และทักษะ ประเภทประชุม เรียนและดูงาน ได้แก่ การเข้า
ร่วมประชุมทาง / ดูงานทางวิชาการ วิชาชีพ เข้าร่วมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การเข้าฟงั ปาฐกถาและอืนๆ
ในลักษณะคล้ายคลึง
ข. การทํางานวิ จยั และการศึกษา ได้แก่การทํางานวิจยั ทีเ ป็ นไปตามรูปแบบวิธวี จิ ยั ทางวิชาชีพหรือวิชาการทีม ี
ผูว้ ่าจ้างและได้รบั การรับรองของผูป้ ฏิบตั วิ ชิ าชีพหรืออาจารย์ในสาขาวิชาการ/วิชาชีพของตน หรือการเข้าศึกษา
ต่อในสถาบันการศึกษาในวิชาชีพนัน ๆ ในระดับหลังปริญญาตรีทงั  แบบเต็มเวลาและแบบศึกษาทางไกล นับทัง
การศึกษารายวิชาจากสถาบันทีส ภาสถาปนิกให้การรับรอง
ค. การนํ า เสนองาน/บทความทางวิ ช าการ/วิ ชาชี พ ในสาขาตน ได้แก่ การนํ า เสนอผลงานค้นคว้าวิจ ัย
บทความหรือข้อคิดเห็นทางวิชาการ/วิชาชีพในทีป ระชุมวิชาการประเภทต่างๆ ทัง ในประเทศและต่างประเทศ
การประชุมวิชาการดังกล่าวจะต้องเป็ นการจัดอย่างเป็ นทางการและทีส ภาสถาปนิกรับรอง
ง. งานตีพิมพ์บทความวิ ชาการ/วิ ชาชีพ และ หนังสือ ได้เขียนบทความเกีย วกับวิชาการ/วิชาชีพในสาขาตน
ลงในวารสารวิชาการ/วิชาชีพทีเ ป็ นทีย อมรับของวงการ รวมทัง วารสารในต่างประเทศ ได้ตพี มิ พ์หนังสือวิชาการ/
วิชาชีพในสาขาตน บทความและหนังสือดังกล่าวต้องมีลกั ษณะถูกต้องตามรูปแบบทีเ ป็ นทีย อมรับ (Scholarly
format)
จ. งานให้บริ การเพือพัฒนาวิ ชาชี พ ได้แก่ การอาสาสมัครทําหน้ าทีเ ป็ นกรรมการ อนุ กรรมการ คณะทํางาน
รวมทัง การดํา รงตําแหน่ งต่ างในคณะนัน ๆ หรือหน้ าทีอนื ทีเป็ นการอาสาสมัครในสภาสถาปนิก และสมาคม
วิชาชีพในสาขาตน รวมทัง การได้รบั การแต่ งตัง ให้เ ป็ นผู้แทนของสภาสถาปนิ กหรือสมาคมวิช าชีพ ในหน่ ว ย
ราชการ
ฉ. งานสนับสนุนและจรรโลงวิ ชาชีพ ได้แก่เข้าร่วมประชุมใหญ่สภาสถาปนิกและสมาคมวิชาชีพแห่งตน รวมทัง
การอาสาเป็ นครูพ ีเลียง (Mentor) ในโครงการสถาปนิกฝึ ก หัด (Internship Program)ของสภาสถาปนิกและ
สมาคมวิชาชีพในสาขาตน
ช. อืนๆ ทีส ภาสถาปนิกรับรอง
รายละเอียดเกีย วกับนําหนักหน่ วยกิตในรายกิจกรรมและหน่ วยกิตมากสุดตามประเภททีอ าจได้รบั เป็ นไป
ตามตารางข้างล่างนี

สภาสถาปนิก / การพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง-ร่างระเบียบ /ศ.เดชา บุญคํา /ร่างตุ๊กตา

171

ตารางแสดงเกณฑ์หน่ วยกิ ตชั วโมง กพวต. สําหรับภาคีสถาปนิ ก สามัญสถาปนิ กและวุฒิสถาปนิ ก
หน่ วยกิ ตชัวโมง
กพวต.ต่อ
กิ จกรรม

หน่ วยกิต
ชัวโมง

กพวต.
มากสุดทียอม
ให้ใน 1 ปี

2
4
1
1
1

4
8
2
2
1

8

8

5

5

5

5

**

**

6
8

8
8

4
6
10
4

8
8
10
8

6
4
4
2

6
4
4
2

4

4

2
2
4
อืนๆ
อืนๆ ทีได้รบั การอนุ มตั โิ ดยสภาสถาปนิก
**
* ต้องแนบเอกสารวิทยานิพนธ์/วิจยั บทความสัมมนาหรือรายงานจํานวนหนึง (1) ชุดเพือเป็นหลักฐานในระเบียน
** หน่วยกิตชัวโมงที

ก าํ หนดโดยกรรมการสภาสถาปนิก

2
2

ลําดับ

กิ จกรรม กพวต.

รายละเอียด

ก

การเข้าร่วมกิจกรรม การชุมนุ มทาง
วิชาการ (conventions) /การประชุม
ทางวิชาการ (conferences) /การ
สัมมนา (seminars) /การประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร (workshops) /การปาฐก
กถา (talks) /รายวิชา (courses) /การ
ดูงานทางเทคนิค (technical visits) /
อืนๆ
การทํางานวิจยั และการศึกษา หลัง
ปริญญาตรี (Research and
postgraduate studies)

1. จัดโดยสภาสถาปนิก หรือสมาคมวิชาชีพ
1.1 ระดับชาติ
1.2 ระดับนานาชาติ
2. จัดโดยผูอ้ นื ระดับชาติหรือระดับนานชาติ
3. การดูงานทางเทคนิค
4. การเข้าร่วมประชุมสภาสถาปนิก หรือสมาคมวิชาชีพ
ตามสาขา

ข

ค

การนํ าเสนอ งานวิชาการ
(Presentation of papers)*

ง

งานตีพมิ พ์ หนังสือและบทความ
(Publication of books and articles)*

จ

การให้บริการ พัฒนาวิชาชีพ
(Service to the profession)

ฉ

ช
Note:

การสนับสนุ น และจรรโลงวิชาชีพ

1. การศึกษาต่อเต็มเวลาอย่างตํา 12 เดือนหรือมากกว่า
ในสาขาวิชาชีพของตน
2. การศึกษาเต็มเวลาอย่างน้อย 6 เดือนในสาขาวิชาชีพ
ของตน
3. การศึกษารายวิชาแบบไม่เต็มเวลา/การศึกษาทางไกล
(Distance Learning Course) เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2
ปี ในสาขาทีเกียวข้องกับวิชาชีพของตน

4. การศึกษาแบบอืนทีส ภาสถาปนิกอนุ มตั ิ
การจัดเตรียมและเสนอบทความวิชาการในการชุมนุ ม
วิชาการ ประชุมวิชาการ การสัมมนา การสัมมนาเชิง
ปฏิบตั กิ าร การปาฐกถา ฯลฯ
1. จัดโดยสภาสถาปนิกหรือสมาคมวิชาชีพ
1.1 ระดับชาติ
1.2 ระดับนานาชาติ
2. จัดโดยผูอ้ นื ทีส ภาสถาปนิกรับรอง
1.1 ระดับชาติ
1.2 ระดับนานาชาติ
1. การตีพมิ พ์หนังสือทีเกียวข้องตามสาขาวิชาชีพ
2. การตีพมิ พ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการที
เกียวข้องตามสาขา
ทําหน้าทีเป็ นกรรมการ อนุ กรรมการในสภาสถาปนิก
สมาคมวิชาชีพและเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 60% ของ
วาระในตําแหน่ งต่างๆ ดังนี+:
1. นายกสภาฯ สมาคม เลขาธิการสภาฯ สมาคม
2. กรรมการสภาฯ
3. กรรมการสมาคมวิชาชีพ
4. ผูแ้ ทนกรรมการสภาฯ กรรมการสมาคม อนุ กรรมการ
คณะทํางาน
ทําหน้าทีสมาชิกสภาสถาปนิก และ สมาคมวิชาชีพ
5. อาสาเป็ นครูพเี ลี+ยง (mentor) ในโครงการสถาปนิก
ฝึ กหัดของสภาสถาปนิก / สมาคม
6. เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจําปี ของสภาสถาปนิก
7. เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจําปี ของสมาคมวิชาชีพตน
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1.4.2 นําหนักหน่วยกิตฝึ กอบรม ระหว่างการถือใบรับรอง / ใบอนุญาตราย 5 ปี
ระบบคะแนนหน่ วยกิ ต – (Credit point system)

สถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตประกอบปฏิบตั วิ ชิ าชีพควบคุมจะต้องสะสมคะแนนหน่ วยกิต หน่ วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง
ให้ได้ปีล ะ 12 หน่ วย โดยอย่า งน้ อย 7 หน่ วยจะต้องเป็ นรายวิชา/สัมมนาหลักทีก ําหนดบังคับไว้ การสะสมหน่ วยกิต
สามารถทําได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม หน่ วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง ทีจ ดั ไว้ให้เป็ น 3 ระดับ และเมือใบอนุ ญาตครบ
อายุ 5 ปี ผูข้ อต่อใบอนุ ญาตจะต้องสะสมหน่ วยกิตฝึกอบรมครบ 60 หน่ วยจึงจะถือได้ว่ายังเป็ นผู้มคี วามรู้ความสามารถ
เพียงพอและทันสมัยพอต่อภาระรับผิดชอบต่อสังคมได้

สถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตทีม อี ายุเกิน 65 ปี ในวันประกาศใช้บงั คับจะได้รบั การยกเว้นจากเกณฑ์ดงั กล่าว สําหรับผู้มอี ายุ
เกิน 60 ปียงั คงต้องสะสมอีกเพียงปีละ 6 หน่ วยกิตและจะได้รบั การยกเว้นเมือ อายุเกิน 65 ปี แต่อย่างไรก็ด ี สภาสถาปนิก
ยังคงสนับสนุ นให้สถาปนิกอาวุโสเข้าร่วมรับหรือให้การฝึกอบรมด้วยความสมัครใจ

ระดับของรายวิ ชา/กิ จกรรม

ระดับการให้นําหนักหน่ วยกิต ขึน อยู่กบั รูปแบบและความเหมาะสมของกิจกรรมเรียนรูโ้ ดย 1) การเข้าฟงั 2) การเข้าร่วม
กิจกรรม ลักษณะโปรแกรมการเรียนรูแ้ ละรูปแบบเสนอจะเป็ นตัวกําหนดนํ าหนัก ยิง ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในกระบวนการ
มากขึน เท่าใดก็ถอื ได้ว่าเรียนรูม้ ากขึน เท่านัน

ดังนัน การจัดรายวิชาทีเ อือ ให้ผเู้ ข้าร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากจึงจะเป็ นการเพิม พูนความรู้แก่ ผู้เข้าร่วมได้มากด้วย
การเข้าร่วมกระบวนการกิจกรรมแบบปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ ข้าร่วมจึงเป็ นเครือ งบ่งชีป ริมาณประโยชน์ทผี เู้ ข้าร่วมได้รบั
ระดับ 1 - วิชา / สัมมนาทีไ ม่ใช่วชิ าชีพ -เข้าฟงั สังเกตและซึมซับข้อมูล (1 - 2 หน่ วยกิต)
1. เข้าร่วมการอบรม/สัมมนารายวิชาทีไ ม่ใช่วช
ิ าชีพทีผ บู้ รรยายดําเนินการบรรยายเองเป็ นส่วนใหญ่และผู้เข้าเรียนไม่ม ี
บทบาทในกิจกรรม
2. ผูเ้ รียนได้แต่ฟงั ดู หรือซึมซับข้อมูลอย่างเดียวเป็ นส่วนใหญ่
3. เข้าร่วมกิจกรรมทีส ม
ั พันธ์กบั วิชาชีพ และ/หรือเป็ นกรรมการสมาคมสถาปนิก หรือของรัฐทีม ปี ฏิสมั พันธ์และทําให้เกิด
การซึมซับข้อมูลและความรูใ้ หม่.

ระดับ 2 -วิชา / สัมมนาทางวิชาชีพทีไ ม่ได้จดั โดยสมาคมวิชาชีพและหน่ วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง (3 - 4 หน่ วยกิต)
1.

2.
3.

เข้าร่วมการอบรม/สัมมนารายวิชาทีไ ม่ได้จดั โดยสมาคมวิชาชีพ/หน่ วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองของสภาสถาปนิก แต่
เป็ นการบรรยาย/สัมมนาทีส มั พันธ์กับวิชาชีพและทีผ ู้บรรยายเป็ นฝ่ายมีบทบาทผู้นํา ผู้เข้าร่วมเพียงเป็ นผู้รบั ฟงั ดู
หรือซึมซับข้อมูลเป็ นส่วนใหญ่มบี ทบาทปฏิสมั พันธ์เพียงเล็กน้อย
เป็ นผู้นํ าในกิจ กรรมปฏิบตั วิ ชิ าชีพฯ ทีเ ปิ ด โอกาสอย่างมากให้ผู้เข้าร่ว มเกิด ปฏิสมั พันธ์ซงึ กันและกันหรือทําให้ไ ด้
เรียนรูม้ ากขึน ในกิจกรรมประเภทนี ผูเ้ รียนจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเด่นชัด
ตัวอย่างเช่น การทํากรณีศกึ ษา การอภิปรายระหว่างผูน้ ําเสนอกับผูฟ้ งั หรือกลุ่ม การทําแบบฝึ กหัดของกลุ่ม กิจกรรม
ประเภทลงมือ การอภิปรายโต๊ะกลม การจําลองเหตุการณ์หรือการเล่นบทบาท ฯลฯ รวมทัง การฝึกการแก้ไขปญั หา

ระดับ 3 – วิชา / การสัมมนาหลักทางวิชาชีพทีจัดโดยสมาคมวิชาชีพ และ หน่ วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง (5 - 6 หน่ วยกิต)
1.

2.

ได้แก่การเข้าร่วมการอบรม/สัมมนารายวิชาทีจ ดั โดยสมาคมวิชาชีพ/หน่ วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง และเป็ นการ
บรรยาย/สัมมนาทีผู้สอนเป็ น ผู้ดํา เนิ น การและผู้เ รียนตอบสนองในลัก ษณะปฏิส ัม พัน ธ์สมั พันธ์กับวิช าชีพ และที
ผูบ้ รรยายเป็ นฝา่ ยมีบทบาทผูน้ ํา ผูเ้ ข้าร่วมเพียงเป็ นผูร้ บั ผูเ้ รียนรับฟงั ดู หรือซึมซับข้อมูลและมีบทบาทปฏิสมั พันธ์
เป็ นส่วนใหญ่
การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูด้ งั กล่าวจะต้องมีการวัด การประเมิน และตอบกลับผลในกระบวนการการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียนด้วย การประเมินนีมใิ ช่การประเมินผูส้ อนหรือรายวิชาโดยผู้เรียน กิจกรรมในระดับนี ผู้เรียนจะได้รบั ผลตอบ
กลับว่าจริงๆ แล้ว ผูเ้ รียนได้เรียนรูไ้ ปมากน้อยพียงใด ตัวอย่างเช่น วิชาทีเ ปิ ดสอนระดับในมหาวิทยาลัย การสาธิต
และการสอบทักษะหรือความรู้ ฯลฯ
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3.

สถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตจะได้รบั สมุดบันทึกหน่ วยกิต หน่ วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง (เมือมีการบังคับใช้ตอนขอต่อ
ใบอนุ ญาตแล้ว) ในต้นเดือนมกราคมทุกปี ผูเ้ ข้าเรียนจะต้องนําสมุดบันทึกไปแสดงทุกครัง ในการเข้าเรียนเพือรับการ
ประทับตราหรือลงลายเซ็นเป็ นทางการจากเจ้าหน้ าทีท ที ําหน้ าทีร บั รองการเข้าเรียน ผู้เรียนต้องส่งสมุดบันทึกถึง
เลขาธิการสมาคมสถาปนิกภายในวันที 1 ธันวาคม ในกรณีสมุดหายผู้ถอื สมุดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการคัด
หลักฐานใหม่เป็ นเงิน 200 บาท

ในอนาคต สภาสถาปนิกและสมาคมวิชาชีพจะดําเนินการพัฒนาระบบทีส ะดวกและมีประสิทธิภาพไปจนถึงระดับอัจฉริยะ
สําหรับใช้ในกระบวนการรายงานและตรวจสอบกิจกรรม หน่ วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง
•

ในการขอต่ออายุใบอนุ ญาต สถาปนิกจะได้รบั ใบแสดงผล (transcripts) สําหรับนําไปยืน ต่อสภาสถาปนิก

จํานวนหน่ วยกิ ตสะสมรายปี - สะสมไว้เกินยกยอดไปปีหน้าได้ถงึ 10 หน่ วย

1. สถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตจะต้องสะสมคะแนนหน่ วยกิตการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองให้ได้ปีละ 12 หน่ วย โดยอย่างน้ อย 6

หน่ ว ยจะต้อ งเป็ น รายวิช า/สัม มนาหลัก ทีค ณะอนุ ก รรมการพัฒ นาวิช าชีพ (กพวต.) เป็ น ผู้จ ัด ในกรณี ท ีผู้ถ ือ
ใบอนุ ญาตสะสมหน่ วยกิตไม่ครบจะได้รบั การผ่อนผันด้วยการให้เวลาสะสมเพิม ภายในเวลา 9 เดือนจนครบ 12 หน่ วย

2. สถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตทีส ะสมคะแนนหน่ วยกิตหน่ วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง ได้เกิน 12 หน่ วยในปี นัน ๆ สามารถ

นําไปนับในปีต่อไปได้ไม่เกิน 10 หน่ วย

หน่ วยกิ ต กพวต. ทีอาจได้จากการร่วมพัฒนาวิ ชาชีพระหว่างการถือใบรับรอง / ใบอนุญาตราย 5 ปี

นอกเหนือจากการเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพดังข้างต้นแล้ว สถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตยังอาจนับ
หน่ วยกิต กพวต. จากการทําหน้าทีเ กีย วกับการจรรโลงและพัฒนาวิชาชีพได้ดว้ ย
1. การเป็ นกรรมการ อนุ กรรมการและคณะทํางานในสภาสถาปนิก และ สมาคมวิชาชีพ
2. การได้รบั การแต่งตัง ให้เป็ นผูแ้ ทนสภาสถาปนิก หรือสมาคมวิชาชีพเข้าร่วมในงานราชการ หรือองค์สาธารณะไม่แสวง
กําไรเกีย วกับวิชาชีพตามสาขา
3. ได้รบั การแต่งตัง จากสภาสถาปนิกและสมาคมวิชาชีพให้เป็ นครูพเี ลีย ง (Mentor) ในโครงการสถาปนิกฝึกหัด

หน่ วยกิ ต กพวต. ทีอาจได้รบั จากการสอนและการวิ จยั

การสอนและการวิจยั ในสถาบันการศึกษา หรือองค์กรของรัฐ / เอกชนทีส ภาสถาปนิกรับรองอาจนํามานับเป็ นหน่ วยกิต
การพัฒนาวิชาชีพได้

หน่ วยกิ ต กพวต. ทีอาจได้รบั จากการศึกษาเพิ มเติ มเป็ นรายวิ ชา ได้ประกาศนี ยบัตรหรือปริ ญญา

ผูถ้ อื ใบอนุ ญาตทีศ กึ ษาเพิม เติมหลังปริญญาตรีหรือโทอย่างเป็ นทางการโดยได้รบั ปริญญา ประกาศนียบัตรหรือได้
ใบรับรองรายวิชาจากสถาบันการศึกษาทีส ภาสถาปนิกให้การรับรองสามารถนํามานับเป็ นหน่ วยกิตการพัฒนาวิชาชีพ
ต่อเนืองได้ตามเกณฑ์นําหนักหน่ วยกิตทีส ภาสถาปนิกกําหนด

การประกาศรายการกิ จกรรมพัฒนาวิ ชาชีพต่อเนื องประจําปี

แต่ละสาขาวิชาชีพควบคุมจะต้องจัดทําตารางการฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง (กพวต.) ไว้ล่วงหน้ าอย่างน้ อย
90 วัน ก่ อนเริม ปี ใ หม่ เพือให้ส ถาปนิ กผู้ถอื ใบอนุ ญาตพิจารณาเลือก ตัวอย่างประกาศรายวิชา/กิจกรรม กิจ กรรม/
รายวิชาทีไ ด้รบั รองเพิม เติมโดยสภาสถาปนิกจะนํามาเพิม เติมในตารางประกาศทุกวันที 1 ของเดือน ผู้ถอื ใบอนุ ญาตฯ
ทีเ ข้าโปรแกรมการูสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์และจดหมายข่าวของสภาสถาปนิก
ข้างล่างนีเป็ นตัวอย่างประกาศกิจกรรม/รายวิชาของสาขาสถาปตั ยกรรมหลัก
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ประกาศรายวิ ชาการพัฒนาวิ ชาชีพต่อเนื องประจําปี 2549
(Continuing Professional Development - CPD)
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
วันที
08 มค.
10 มค.
15 มค.
17 มค.
17 มค.
22 มค.
23 มค.
24 มค.

07 กพ.
21 กพ.
21 กพ.
28 กพ.
28 กพ.
01 มีค.
07 มีค.
11 มีค.
19 มีค.
21 มีค.
26 มีค.
28 มีค.
28 มีค.
11 เมษ.
11 เมษ.
16 เมษ.

(ตัวอย่างของสิงคโปร์ –ใช้เป็ นตุ๊กตาสําหรับทุกสาขาพิจารณาทดลองกําหนดกิจกรรม/รายวิชา)

มกราคม 2549 (8 วิชา 34 หน่ วยกิต)
เรือง

ลู่ทางงานก่ อสร้ างและอสั งหาริมทรัพย์ ปี 2549
การบุกทะลวงและหากินดีกับงานวางแผนและบริการออกแบบสถาปัตยกรรมในจีนและ
อินเดีย
การออกแบบ การก่ อสร้ างและให้ ให้ งานทีพักอาศัย
การประชุ มเชิ งปฏิบัติการฝึ กระบบเสนองานระบบอีเล็กทรอนิกส์ โคโรเน็ต
การประชุ มเชิ งปฏิบัติการสํ าหรับผู้ไกล่ เกลีย
การประชุ มเชิ งปฏิบัติการเรืองการออกแบบ ก่ อสร้ างและการดูแลรักษาอาคารสาธารณะ
การประชุ มเชิ งปฏิบัติการ–ระบบการประเมินการออกแบบทีสามารถก่ อสร้ างได้
สั มมนาเรืองการเปรียบเทียบสั ญญาแบบ PSSCOC and REDAS D&B –ส่ วนที
เกียวข้ อง

กุมภาพันธ์ 2549 (5 วิชา 19 หน่ วยกิต)

การประชุ มเชิ งปฏิบัติการฝึ กระบบเสนองานระบบอีเล็กทรอนิกส์ โคโรเน็ต
การสั มมนาเรืองคุณภาพสิ งแวดล้ อมภายในอาคารเพือประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
วิชาการเตรียมเข้ าสู่ วชิ าชี พระดับแรกเริมของ SIA
สั มมนาอาคารสํ าเร็จรูปว่าด้ วย –ทางเลือกด้ านแบบและการก่ อสร้ าง
การประชุ มเชิ งปฏิบัติการฝึ กระบบเสนองานระบบอีเล็กทรอนิกส์ โคโรเน็ต

มีนาคม 2549 (8 วิชา 34 หน่ วยกิต)

สั มมนาเรืองการไกล่ เกลียเพือให้ เรืองจบในภาวะเลวร้ าย
สั มมนาเรืองการหลีกเลียงความขัดแย้ ง
การประชุ มเชิ งปฏิบัติการ ISO9000 เรืองการตรวจคุณภาพภายใน
สั มมนาเรืองการเสนองานถนน
สั มมนาหลีกเลียงความขัดแย้ ง –ว่าด้ วยเรืองมาตรฐานการดูแลกลุ่มวิชาชี พใน
อุตสาหกรรมการก่ อสร้ าง
การเสวนาเรืองการเข้ าไปทํางานในประเทศอินเดีย –พลังร่ วมของการเป็ นหุ้นส่ วน
การประชุ มเชิ งปฏิบัติการเสริมความแกร่ ง ISO วิชาที 1 –การเคราะห์ ข้อมูล และ การ
ปรับแก้ &การป้องกัน
สั มมนาเรืองข้ อตกลงงานบริการของ SIA D&B

เมษายน 2549 (6 วิชา 21 หน่ วยกิต)

วิชาการออกแบบ3 D เรืองการทํารูปจําลอง การเขียนภาพและการใส่ ความเคลือ นไหว
สั มมนาเรืองการนําวิถหี ลักการในแผนแนวคิดสิ งคโปร์ 2524
การประชุ มเชิ งปฏิบัติการเรืองการออกแบบ การก่ อสร้ างและการให้ งานของอาคารทีพัก
อาศัย
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หมายเหตุ

4
5

-

3
2
6
3
4
7

-

2
5
6
4
2

-

5
5
2
3
7

-

3
2

-

7

-

3
5
3
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17 เมษ.
17 เมษ.
24 เมษ.

วิชาการออกแบบ3 D เรืองการทํารูปจําลอง การเขียนภาพและการใส่ ความเคลือนไหว
การประชุ มเชิ งปฏิบัติการเรืองระบบการประเมินค่ าแบบทีใช้ ก่อสร้ างได้
วิชาการออกแบบ3 D เรืองการทํารูปจําลอง การเขียนภาพและการใส่ ความเคลือนไหว

พฤษภาคม 2549 (9 วิชา 31 หน่ วยกิต)

30 พค.

สั มมนาร่ วมเรืองการพัฒนาแนวทางการควบคุม การคํานวณ GFA & Development
Charge
การสั มมนา CAD เรืองการ เรืองการทํารูปจําลอง การเขียนภาพและการใส่ ความ
เคลือนไหว
การสั มมนา CAD เรืองการ เรืองการทํารูปจําลอง การเขียนภาพและการใส่ ความ
เคลือนไหว
การประชุ มเชิ งปฏิบัติการฝึ กระบบเสนองานระบบอีเล็กทรอนิกส์ โคโรเน็ต
สั มมนาร่ วมเรืองการพัฒนาแนวทางการควบคุม การคํานวณ GFA & Development
Charge
วิชาการพัฒนาวิชาชี พต่ อเนืองสํ าหรับผู้ตรวจถือใบอนุญาต
สั มมนาด้ านเทคนิคเรืองการจัดการปลวกแบบยังยืน – เทคโนโลยีใหม่
การสั มมนา CAD เรืองการ เรืองการทํารูปจําลอง การเขียนภาพและการใส่ ความ
เคลือนไหว
สั มมนาเรืองการตีความและการประยุกต์ เพือแก้ ไขกฎหมายป้องกันเพลิงไหม้ พ.ศ2545 .

06 มิย.
13 มิย.
17 มิย.

สั มมนาเรืองคุณภาพ
การประชุ มวิชาการการออกแบบเรืองสถาปัตยกรรมกับลัทธิชุมชน `DATUM : KL`
การประชุ มเชิ งปฏิบัติการ ISO9000 เรืองการตรวจคุณภาพภายใน

05 พค.
09 พค.
16 พค.
16 พค.
20 พค.
22 พค.
23 พค.
29 พค.

04 มิย.
09 มิย.
16 มิย.
17 มิย.
18 มิย.
18 มิย.
25 มิย.
25 มิย.
29 มิย.

01 สค.
11 สค.
15 สค.
18 สค.
21 สค.
28 สค.
29 สค.

มิถุนายน 2579 (3 เรือง 8 หน่ วยกิต)

กรกฎาคม 2549 (9 วิชา 25 หน่ วยกิต)

การประชุ มเชิ งปฏิบัติการเรืองการวัดพลังงานและการกําหนดหมุดทีหมายมุ่งสู่ ชัยชนะ
การประกวดอาคารประหยัดพลังงาน
สั มมนาเรือง –การจัดการคุณค่ าไม่ ใช่ สมมุติฐาน
การประชุ มเชิ งปฏิบัติการเรือง –การออกแบบ การก่ อสร้ างและให้ ให้ งานทีพักอาศัย
การประชุ มเชิ งปฏิบัติการเรืองระบบการประเมินค่ าแบบทีใช้ ก่อสร้ างได้
สั มมนาเรืองสั มฤทธิผลสู งสุ ดในการสร้ าง และการก่ อสร้ างทีดีเยียม
สั มมนาแนะนําเรืองผลผลิตของชาติ & การวางข้ อกําหนดด้ านคุณภาพ
การจัดการทางวิศวกรรม
สั มมนาร่ วมเรืองการกระบวนการยืนแบบแปลนและข้ อต้ องการ
การสั มมนาการออกแบบ3 D เรืองการทํารูปจําลอง การเขียนภาพและการใส่ ความ
เคลือนไหว

สิงหาคม 2549 (7 วิชา 23 หน่ วยกิต)

กฎหมายก่ อสร้ างและข้ อต้ องการในการยืนขออนุญาต พ.ศ2546 .
สั มมนาเรือง มาตรฐาน ISO 9001:2000
การจัดการโครงการเป็ นอย่ างไรในการปฏิบัติจริง”
อนาคตของวิชาชี พสถาปัตยกรรม
ความเข้ าใจพืน6 ฐานในประเทศอินเดีย
สั มมนาการปฏิบัติการงานก่ อสร้ างทีได้ รับรางวัลดีเด่ น 21 รางวัล
สั มมนาเรือง –การส่ งมอบเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ โคโรเนต และ การยืนแก่ หน่ วยควบคุม
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3
4
3

-

4

2 วัน 5 - 6

3

-

3

-

2
4

-

4
2
3

2 วัน 22-23
-

6

-

3
3
2

2 วัน 13 - 14
-

2

-

2
3
4
4
1
1
5
3

-

4
2
5
5
2
3
2

2 วัน 21-22
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02 กย.
04 กย.
10 กย.
13 กย.
16 กย.
17 กย.
18 กย.
19 กย.
24 กย.
25 กย.
26 กย.
26 กย.
30 กย.
02 ตค.
07 ตค.
09 ตค.
09 ตค.
10 ตค.
10 ตค.
14 ตค.
16 ตค.
17 ตค.
18 ตค.
22 ตค.
27 ตค.
28 ตค.
29 ตค.
31 ตค.

07 พย.
08 พย.
08 พย.
13 พย.
14 พย.

กันยายน 2549 (13 วิชา 35 หน่ วยกิต)

การประชุ มวิชาการนานาชาติเรือง Automated People Movers
สั มมนาเรืองความเข้ าใจพืน6 ฐานเกียวกับประเทศจีน
การจัดการสั ญญางานก่ อสร้ าง
สั มมนาเรืองการรุกที – ประเด็นด้ านกฎหมาย คุณค่ าและการรังวัดทีดิน
การประชุ มเชิ งปฏิบัติการ 2 –ระบบการจัดการทีดีสําหรับทีปรึกษา
สั มมนาเรือง –การให้ ได้ มาซึงความร่ วมมือทีกระตือรือร้ น
สั มมนาเรือง –กฎมาย/ข้ อบังคับเกียวกับการพัฒนาเคหะการ กฎหมายเกียวกับทีดิน
สั มมนาเรือง –ประเด็นวิกฤติในการเลิกสั ญญาโดยใช้ สัญญาเป็ นตัวนํา
สั มมนาเรือง –สั ญญาก่ อสร้ าง –ประเด็นปัญหาก่ อนเซ็นสั ญญา (1)
สั มมนาเรืองเรือง มาตรฐาน ISO 9001:2000
สั มมนาเรือง พรบ. สถาปนิกและจรรยาบรรณวิชาชี พ
สั มมนาระบบสํ าเร็จรูป –เรืองแนวโน้ มในอนาคตเพือประสิ ทธิภาพและคุณภาพการ
ก่ อสร้ าง
สั มมนาเรืองบูรณาการระบบการประมาณค่ าการออกแบบทีก่อสร้ างได้

ตุลาคม 2549 (15 วิชา 46 หน่ วยกิต)

สั มมนาเรือง –สั ญญาก่ อสร้ าง –ประเด็นปัญหาก่ อนเซ็นสั ญญา (2)
สั มมนาร่ วมเรือง –แนวปฏิบัติของ URA ล่ าสุ ดเกียวกับ อาคารพักอาศัย พานิชกรรม
และอาคารสถาบัน
การประชุ มวิชาการสมาคมสถาปนิกสิ งคโปร์
สั มมนาเรืองกฎหมายอาคาร /การยืนแบบผัง /การพัฒนา
การประชุ มวิชาการสหพันธ์ อาคารและการก่ อสร้ าง 2546
สั มมนาเรืองวิธีการทีมีประสิ ทธิภาพในการใช้ พลังงาน
การสั มมนาของ FSSD
สั มมนาเรืองกฎหมายควบคุมอาคาร
สั มมนาเรืองการบริหารคุณภาพเบ็ดเสร็จโดยใช้ ข้อพิจารณาด้ านการจัดการความเสี ยง
สั มมนาเรืองผลกระทบจากการแก้ ไขกฎหมายควบคุมอาคารล่ าสุ ด พรบ .สถาปนิกและ
วิศวกร
สั มมนาสั ญญาการก่ อสร้ างเรือง –หลังการสิ6นสั ญญา (1)
สั มมนาเรือง –การส่ งมอบเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ โคโรเนต และ การยืนแก่ หน่ วยควบคุม
สั มมนาเรืองการออกแบบทางวิศวกรรมโดยพืน6 ฐานสมรรถนะว่าด้ วยความปลอดภัยจาก
เพลิงไหม้
สั มมนาสั ญญาการก่ อสร้ างเรือง –หลังการสิ6นสั ญญา (2)
สั มมนาเรืองแนวทางการยืนเอกสารและข้ อต้ องการ 2546

พฤศจิกายน 2549 (16 วิชา 40 หน่ วยกิต)

เสวนาสมาชิ ก SIA – สั ญญางานออกแบบ งานพัฒนาและงานก่ อสร้ าง
สั มมนาร่ วมเรือง สิ งท้ าทายใหม่ -การอนุรักษ์ มรดกวัฒนธรรม
สั มมนาร่ วมเรือง สิ งท้ าทายใหม่ -การอนุรักษ์ มรดกวัฒนธรรม –ภาคดูงาน
วิชาการพัฒนาวิชาชี พต่ อเนืองสํ าหรับผู้ตรวจถือใบอนุญาต
สั มมนาเรืองความสํ าคัญของการจัดการอุปกรณ์ อาคารตลอดอายุการใช้ งานของ
ผลิตภัณฑ์
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3
2
5
2
2
1
3
5
3
2
3
3

3 วัน 2 -5
2 วัน 4 - 5
2.5 วัน 10-12
เต็มวัน
เต็มวัน
เต็มวัน
-

2

-

3
5

เต็มวัน
เต็มวัน

3
3
2
2
4
3
2
4

3 วัน 9-11
ช่วงเช้า
-

3
2
3

เต็มวัน
เต็มวัน

3
4

-

3
2
1
4
2

เต็มวัน
ช่วงบ่าย
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14 พย.
14 พย.
17 พย.
19 พย.
22 พย.
28 พย.
29 พย.

รวม

16 ธค.

สั มมนาเรือง ผลสรุปของการสั มมนาวิชาชี พ
สั มมนาเรืองผลสรุปของการสั มมนากฎระเบียบ
การประชุ มเชิ งปฏิบัติการเรืองการจัดการโครงการไมโครซอฟต์
สั มมนาเรืองมาตรฐานใหม่ การเคลือบผิวของสิ งคโปร์ – เพือคุณภาพและสมรรถภาพที
ดีกว่า
สั มมนาเรืองผลกระทบของการแก้ ไขล่ าสุ ด ของกฎหมายควบคุมอาคาร พรบ .สถาปนิก
และวิศวกรวิชาชี พ
สรุปผลเรืองการจัดการคุณภาพด้ วยวิธีเลือกค่ าวิชาชี พ
วิชาการออกแบบ3 D เรืองการทํารูปจําลอง การเขียนภาพและการใส่ ความเคลือนไหว

ธันวาคม 2549 (1 วิชา 5 หน่ วยกิต)

การประชุ มวิชาการเรืองการวางแผนและออกแบบสิ งอํานวยความสะดวกด้ านการ
รักษาพยาบาล

115 วิชา

8
8
2
2

เต็มวัน
-

4

เต็มวัน

1
3

ช่วงเช้า
-

321

หน่ วยกิต

5

2 วัน 16-17

1.4.3 ขันตอนในการรายงานกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง -Procedures for reporting
หน่ วยพัฒนาวิ ชาชีพต่อเนื องของสภาสถาปนิ ก
2.

3.

4.

5.

6.

สถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตสามารถสะสมหน่ วยกิตการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรม (สัมมนา / เรียน
รายวิชา / การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร / การประชุมทางวิชาการ / การประกวดแบบ / นิทรรศการ) ทีจ ดั โดยหน่ วยการ
พัฒนาวิชาชีพต่อเนือง สภาสถาปนิก-สมาคมวิชาชีพ (อรว.) หรือจัดโดยผู้จดั ทีจ ดทะเบียนกับสภาฯ-สมาคมฯ ซึง จะมี
ผลใช้บงั คับในวันที 1 มกราคม 2549 และสถาปนิกผูเ้ ข้าร่วมเรียนรูจ้ ะต้องนําบัตรประจําตัวไปเป็ นหลักฐานแสดงตน
สมาคมฯ จะจัดเจ้าหน้าทีแ ละเอกสารลงทะเบียนการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองไว้ ณ สถานทีจ ดั อบรม ดังนัน สภาสถาปนิก
จึงไม่ออกประกาศนียบัตรให้ ยกเว้นสถาปนิกต่างชาติ หรือเป็ นให้เฉพาะบางกิจกรรมโดยผูจ้ ดั บางราย
สถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตจะต้องเก็บรักษาหลักฐานบันทึกสรุปการเข้าร่วมการอบรมตลอดปี แบบฟอร์มบันทึกสามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสภาสถาปนิก

สถาปนิกจะต้องแจ้งให้สมาคมฯ ได้รบั ทราบหากปรากฏว่ามีความไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลือนในหลักฐานการบันทึก
ภายในวันที 15 พฤศจิกายนทุกปี เมือสมาคมวิชาชีพฯ ได้แก้ไขความถูกต้องแล้วจึงจะส่งให้สภาสถาปนิกเพือเป็ น
หลักฐานในการขอต่อใบอนุ ญาตต่อไป

สถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตทุกคนสามารถดาวน์โหลดบันทึกหลักฐานการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองของตนจากเว็บไซต์ของ
สภาสถาปนิก/สมาคมฯ ได้เองและนําไปยืน ขอต่ออายุจากสภาสถาปนิกได้

จํานวนหน่ วยกิ ตรายปี ที บังคับ - Annual credit requirements
1.

2.
3.
4.

สถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตจะต้องสะสมหน่ วยกิตการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองเฉลีย ปีละ 12 หน่ วย รวม 5 ปี แล้วจะต้องครบ
60 หน่ วยเป็ นอย่างน้อยสําหรับการต่ออายุใบอนุ ญาตประเภทราย 5 ปี
สถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตทีม อี ายุเกิน 60 ปี สะสมหน่ วยกิตการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง ปีละ 6 หน่ วยเป็ นการพอเพียง
หน่ วยกิตสะสมทีไ ด้ในระยะทดลองในปี 2549-2550 สามารถนําไปนับรวมกับหน่ วยกิตในปี 2551 ได้

สถาปนิกทีส ะสมหน่ วยฯ ได้เกินจํานวนบังคับของปี 2549 สามารถโอนใบนับเป็ นหน่ วยฯ ในปีต่อไปได้ทงั  หมด
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5.

หน่ วยกิตสะสมภายใต้ระดับ 1 ทีเ ป็ นการให้บริการแก่สงั คมหรือการเป็ นกรรมการสามารถนํ ามานับรวมใน 12 หน่ วยฯ
ได้มากสุดไม่เกิน 6 หน่ วย หน่ วยกิตส่วนเกินประเภทนีไม่สามารถโอนไปสะสมในปีต่อไปได้

ข้อยกเว้นสําหรับสถาปนิ กทีเพิ งได้รบั ใบอนุญาต

สถาปนิก ใหม่ ทขี อจดทะเบีย นมีใบอนุ ญ าตจะได้ร ับ การยกเว้นข้อบัง คับ หน่ วยการพัฒ นาวิช าชีพ ต่อ เนือ งจากการรับ
ใบอนุ ญาตครัง แรกและจากการต่ออายุครัง แรกภายใน 12 เดือนหลังจากการแจ้งการสอบรับใบอนุ ญาตจากสภาสถาปนิก

นโยบายขอรับคืนสิ ทธิ ต่อใบอนุญาต-Reinstatement Policy
1.

สภาสถาปนิ ก จะส่ งหนั ง สือ แจ้ง สถานภาพการขาดสิทธิต3 ่ อใบอนุ ญ าตสํา หรับ สถาปนิ ก ทีม ีห น่ วยกิตสะสมรายปี ไ ม่
ครบถ้วนให้สถาปนิกรับทราบในปลายเดือนเมษายนของทุกปี สถาปนิกทีป ระสงค์ขอรับคืนสิทธิจะต้
3 องเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรูส้ ะสมหน่ วยกิตให้ครบ 6 หน่ วยกิตก่ อน จึงจะมีสทิ ธิยื3 นแบบฟอร์มโดยโดยจะต้องสะสมให้ครบภายใน1 ปี
ก่อนยืน ขอคืนสิทธิ 3

สถาปนิกทีไ ด้รบั คืนสิทธิแล้
3 วยังคงต้องเรียนรูส้ ะสมหน่ วยกิตของปีนนั  ให้ครบ 12 หน่ วยและหน่ วยกิตส่วนเกินที
ระหว่างการขาดสิทธิจะถู
3 กยกเลิก
2.

ค้าง

ผูท้ เี ห็นว่าไม่ได้ความเป็ นธรรมหรือได้รบั ผลกะทบจากฎเกณฑ์ขา้ งต้นสามารถยืน อุทธรณ์ได้โดยตรงต่อสภาสถาปนิก

1.4.4 เกณฑ์รบั รองรายวิชา/กิจกรรมและกําหนดคุณสมบัติของผู้จดั กิจกรรม กพวต.
องค์กร/หน่ วยงานทีอาจได้รบั การรับรองโดยสภาสถาปนิ กให้เป็ นผูจ้ ดั ฝึ กอบรมการพัฒนาวิ ชาชีพต่อเนื อง

ผู้เสนอขอหรือผู้ท ีสภาสถาปนิกหรือ สมาคมวิชาชีพอาจอนุ มตั ใิ ห้เป็ นผู้ใ ห้ความรู้ / จัดกิจกรรมฝึ กอบรมจะต้องเป็ น
องค์กรทีเกียวข้องกับวิชาชีพทัง' โดยตรงและทีมีความเกียวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ หน่ วยราชการ รวมทัง'
หน่ วยงานเอกชนทีมีคุณสมบัตติ ามกําหนดของสภาสถาปนิก ผูข้ อจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองอาจได้แก่
1) สมาคมวิชาชีพสถาปนิกควบคุมทัง' 4 สมาคม ได้แก่สมาคมสถาปนิกสยามฯ สมาคมภูมสิ ถาปนิกประเทศไทย
สมาคมนักผังเมืองไทย และสมาคมมัณฑนากรไทย
2) สถาบันการศึกษาสถาปตั ยกรรมควบคุมทีสภาสถาปนิกให้การรับรองตามท้ายประกาศ
4) สมาคมวิชาชีพข้างเคียงทีเกียวข้อง ได้แก่สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานฯ ฯลฯ
5) สถาบันการศึกษาวิศวกรรมควบคุมทีสภาสถาปนิกให้การรับรองเป็ นรายวิชา
6) องค์กรภาคเอกชนทีเกียวข้องทีสภาสถาปนิกให้การรับการรับรองเป็ นรายวิชา
7) บริษทั ห้างร้านผูจ้ าํ หน่ ายวัสดุและอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องกับวิชาชีพ
8) อืนๆ ทีสภาสถาปนิกและสมาคมวิชาชีพรับรองเป็ นรายวิชา / กิจกรรม

สภาสถาปนิก / การพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง-ร่างระเบียบ /ศ.เดชา บุญคํา /ร่างตุ๊กตา

179

หน่ วยงาน / องค์กรทีเสนอจะต้องมีผทู้ รงคุณวุฒ ิ ผูเ้ ชียวชาญ หรือวิทยากรผู้มคี วามรู้ความสามารถตามสาขาในสังกัด
ของตนเอง และเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการจัดโดยตรง กิจกรรมทีจัดจะต้องตรงเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพือการพัฒนาวิชาชีพ
ต่อเนืองของแต่ละสาขาทีแท้จริง มีรปู แบบการจัดกิจกรรมเป็ นแบบสากลทีเป็ นทียอมรับโดยทัวไป

ผูเ้ สนอขอจัดกิจกรรมฯ จะต้องกรอกแบบฟอร์มเสนอเข้าโครงการ กพวต. ของสภาสถาปนิก/สมาคมวิชาชีพ
ตามแบบข้างล่างนี

แบบฟอร์มเสนอขอการรับรองกิ จกรรมวิ ชาการ / วิ ชาชีพ
เพือเข้าโปรแกรมการพัฒนาวิ ชาชีพต่อเนื องของสภาสถาปนิ ก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้าพเจ้า............................................................... ตําแหน่ง................................................................
หน่วยงาน/ ภาควิชา.......................................... คณะ / กรม / สมาคม..............................................................
มหาวิทยาลัย / กระทรวง......................................................................
ขอส่งรายละเอียดกิจกรรมเพือเสนอรับการรับรองเป็นกิจกรรมเพือพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองของสภาสถาปนิก
สาขา (กาได้มากกว่า 1 ช่อง)
ั
ั
 สถาปตยกรรม
/
 ภูมสิ ถาปตยกรรม
ั
ั
 สถาปตยกรรมผังเมือง /
 สถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
ประเภทกิ จกรรม  บรรยาย / ปาฐกถา
 สัมมนา
 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
 การประชุมทางวิชาชีพ/วิชาการ
 การดูงานทางเทคนิค
 การชุมนุมทางวิชาการ
 อืนๆ (โปรดระบุ) ..........................................................................................
ระดับ....
 มหาวิทยาลัย / สถาบัน  ประเทศ  นานาชาติ
สภาสถาปนิก / การพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง-ร่างระเบียบ /ศ.เดชา บุญคํา /ร่างตุ๊กตา
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ประเภทวิ ชา

 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาชีพ/วิชาการ  กลับสูพ
่ นื ฐาน
 ฝึ กทักษะวิชาชีพ
 กฎเกณฑ์ /ข้อบังคับทีเ ปลีย นแปลงไป
 ความรูท้ ั วไปทีเ กีย วกับวิชาชีพ
 อืนๆ ...............................................

เอกสารประกอบการพิ จารณา
 ชือ กิจกรรม........................................  รายละเอียดวิชา / กิจกรรมตามแนบ
 เวลา...................... วัน/ชั วโมง
 วัน-เวลาทีจ ดั .................................
 สถานทีจ ดั ................................
 อืนๆ ...............................................
รายชือวิ ทยากร / ผูบ้ รรยาย
1) ................................................................... คุณวุฒ.ิ .................................................
2) ................................................................... คุณวุฒ.ิ .................................................
3) ................................................................... คุณวุฒ.ิ .................................................
หน่ วยกิ ต กพวต. ทีเสนอ ............................... หน่วย
ลงชือ ...........................................................
(..........................................................)
วันที. ........เดือน........... พ.ศ. 2548
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(สําหรับเจ้าหน้าที) โดยมติของอนุกรรมการ กพวต. / วันที. .........เดือน................. พ.ศ. 25......
 อนุมตั ิ (หน่วย กพวต. ............)  ไม่อนุมตั ิ
ลงชือ ......................................................
(
)
ประธานอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง
สภาสถาปนิก

อัตราค่าธรรมเนี ยมลงทะเบียน กพวต.

ผูจ้ ดั ทีไ ด้รบั การรับรองจะต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม กพวต. ส่งให้สภาสถาปนิกเป็ นค่าลงทะเบียน ค่ารักษาระเบียนและค่าติดต่อ
สําหรับสําหรับสถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาต ในอัตรา 100 บาท/หน่ วยกิต กพวต.

1.4.5 จัดองค์กรและดําเนิ นงานระบบระเบียนสําหรับผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
การดําเนิ นการและการจัดองค์กรพัฒนาวิ ชาชีพต่อเนื อง

เพือ ให้โครงการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองดําเนินไปเป็ นการถาวร สภาสถาปนิกจึงตัง คณะอนุ กรรมการถาวรขึน ชุดหนึง
พร้อมทัง จัดตัง หน่ วยงานประจําเพือ ทํางานประจําเกีย วกับระบบระเบียนและดําเนินการตามมติ หรือ นโยบายของอนุ กรรมการ

การจัดตัง คณะอนุกรรมการพัฒนาวิ ชาชีพต่อเนื อง (กพวต.)

สภาสถาปนิกจะจัดตัง' อนุ กรรมการถาวรขึน' ชุดหนึง เรียกว่า “อนุ กรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง” เพือ

1) ทําหน้าทีกํากับดูแลและให้แนวทางในการดําเนินการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง
2) ให้การรับรองพร้อมทัง' กําหนดนํ'าหนักหน่ วยกิตรายวิชา การฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ ทีมีผเู้ สนอให้เป็ นวิชา
กพวต.
3) ออกระเบียบข้อบังคับเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง
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คณะอนุ กรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง (กพวต.) แห่งสภาสถาปนิกประกอบด้วย
1. กรรมการสภาสถาปนิก
ประธานอนุ กรรมการ
2. ประธานสภาคณบดีหรือผูแ้ ทน
รองประธานอนุ กรรมการ
3. ประธานกรรมาธิการวิชาการสมาคมสถาปนิกสยามฯ
อนุ กรรมการ
4. ประธานกรรมาธิการวิชาการสมาคมมิสถาปนิก
อนุ กรรมการ
5. ประธานกรรมาธิการวิชาการสมาคมนักผังเมืองไทย
อนุ กรรมการ
6. ประธานกรรมาธิการวิชาการ
สมาคมมัณฑนากรอนุ กรรมการ
7. ผูแ้ ทนสภาคณบดี
อนุ กรรมการ
8. หัวหน้าสํานักงานสภาสถาปนิก
อนุ กรรมการและเลขานุ การ
9. หัวหน้าหน่ วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองสภาสถาปนิก
อนุ กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ
อนุ กรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองแต่งตัง' คณะทํางานพัฒนาวิชาชีพสาขาเป็ นคณะทํางานถาวร 4 คณะดังนี'

1. คณะทํางานพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองสาขาสถาปตั ยกรรมหลัก ประกอบด้วย
1. กรรมการสภาสถาปนิก
ทีปรึกษาคณะทํางาน
2. นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ
ทีปรึกษาคณะทํางาน
3. ประธานกรรมาธิการวิชาการสมาคมสถาปนิกฯ
ประธานคณะทํางาน
4. ผูช้ ่วยเลขาธิการสมาคมสถาปนิกสยามฯ
คณะทํางาน
ั
5. ผูแ้ ทนสภาคณบดีจากสาขาวิชาสถาปตยกรรม
คณะทํางาน
6. หัวหน้างานพัฒนาวิชาชีพสภาสถาปนิก
เลขานุ การคณะทํางาน
7. เจ้าหน้าทีหน่ วยพัฒนาวิชาชีพสภาสถาปนิก
ผูช้ ่วยเลขานุ การคณะทํางาน
2. คณะทํางานพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองสถาปตั ยกรรมผังเมือง
1. กรรมการสภาสถาปนิก
2. นายกสมาคมนักผังเมืองไทย
3. ประธานกรรมาธิการวิชาการนักผังเมืองไทย
4. ผูช้ ่วยเลขาธิการสมาคมนักผังเมืองไทย
5. ผูแ้ ทนสภาคณบดีสาขาวิชาการผังเมือง
6. หัวหน้างานพัฒนาวิชาชีพสภาสถาปนิก
7. เจ้าหน้าทีหน่ วยพัฒนาวิชาชีพสภาสถาปนิก

3. คณะทํางานพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองภูมสิ ถาปตั ยกรรม
1. กรรมการสภาสถาปนิก
2. นายกสมาคมภูมสิ ถาปนิก
3. ประธานกรรมาธิการวิชาการสมาคมภูมสิ ถาปนิก
4. ผูช้ ่วยเลขาธิการสมาคมภูมสิ ถาปนิก
5. ผูแ้ ทนสภาคณบดีจากสาขาวิชาภูมสิ ถาปตั ยกรรม
6. หัวหน้างานพัฒนาวิชาชีพสภาสถาปนิก
7. เจ้าหน้าทีหน่ วยพัฒนาวิชาชีพสภาสถาปนิก

ทีปรึกษาคณะทํางาน
ทีปรึกษาคณะทํางาน
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ่วยเลขานุ การคณะทํางาน
ทีปรึกษาคณะทํางาน
ทีปรึกษาคณะทํางาน
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ่วยเลขานุ การคณะทํางาน

4. คณะทํางานพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองสถาปตั ยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
1. กรรมการสภาสถาปนิก
ทีปรึกษาคณะทํางาน
2. นายกสมาคมมัณฑนากร
ทีปรึกษาคณะทํางาน
3. ประธานกรรมาธิการสมาคมมัณฑนากร
ประธานคณะทํางาน
4. ผูช้ ่วยเลขาธิการสมาคมมัณฑนากร
คณะทํางาน
5. ผูแ้ ทนสภาคณบดีจากสาขาวิชาสถาปตั ยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ คณะทํางาน
6. หัวหน้างานพัฒนาวิชาชีพสภาสถาปนิก
เลขานุ การคณะทํางาน
7. เจ้าหน้าทีหน่ วยพัฒนาวิชาชีพสภาสถาปนิก
ผูช้ ่วยเลขานุ การคณะทํางาน

คณะทํางานทัง' 4 ชุด มีหน้าทีดําเนินการในรายละเอียดเฉพาะสาขาสถาปตั ยกรรมควบคุมแทนคณะอนุ กรรมการฯ ได้แก่

1) รับรองหน่ วยงาน สถาบันหรือบริษทั ทีมีคุณสมบัตเิ ข้าข่ายให้บริการฝึกอบรม/ให้ความรูแ้ ก่สถาปนิกเพือพัฒนา
วิชาชีพต่อเนือง
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2) กําหนดขอบข่ายวิชา/กิจกรรมทีเหมาะสมต่อการพัฒนาวิชาชีพหลังได้รบั ใบอนุ ญาต
3) กําหนดนํ'าหนักหน่ วยกิต กพวต. ตามระดับ
4) เพิกถอนการรับรองรายวิชา / กิจกรรมทีไม่ตรงวัตถุประสงค์หรือไม่มคี ุณภาพ
5) ติดตามและรับรองผลแก่ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
6) งานอืนๆ ทีเกียวข้อง

การจัดตัง สํานักงานอนุกรรมการ กพวต.

สภาสถาปนิกจะจัดตัง' หน่ วยงานถาวรขึน' ใหม่ภายในสํานักงานสภาสถาปนิก เพือทําหน้าทีดําเนินการกิจการเกียวกับการพัฒนา
วิชาชีพ ประกอบด้วย
1. หัวหน้างาน กพวต. อยู่ใต้บงั คับบัญชาของหัวหน้าสํานักงานสภาสถาปนิกและกํากับดูแลโดยนายทะเบียน
2. เจ้าหน้าทีจากสํานักงานสภาสถาปนิก
3. เจ้าหน้าทีจากสมาคมวิชาชีพ 4 สาขา
มีหน้าทีดําเนินงานตามมติของของคณะทํางาน
• จัดทํา เก็บรักษาและปรับสมัยระเบียน
• ทํารายงานแจ้งสถาปนิกถึงสถานภาพ กพวต. ปีละ 2 ครัง'
• จัดทําประกาศแจ้งรายวิชา / กิจกรรม กพวต. ทีอนุ กรรมการ กพวต. รับรอง
• ดูแลรายละเอียด ปรับแก้ ปรับสมัยข้อมูล กพวต. สําหรับสมาชิกทาง ”เว็บไซต์

ระบบระเบียนและขันตอนการดํ

าเนิ นการพัฒนาวิ ชาชีพต่อเนื องของผูถ้ ือใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพควบคุม
1. สภาสถาปนิกประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ผถู้ อื ใบอนุ ญาตได้ทราบ
2. อนุ กรรมการร่วมของสภาสถาปนิกและสมาคมวิชาชีพติดต่อชักชวน สรรหากิจกรรม/วิชาเพือ การพัฒนา
วิชาชีพต่อเนืองและจัดทําตารางประกาศ
3. จัดส่งเอกสารคู่มอื การวิชาชีพของสาขาต่างๆ พร้อมทัง ตารางประกาศประกาศรายการกิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพต่อเนืองตลอดปีหรือใน 6 เดือนข้างหน้า
4. สภาสถาปนิก/สมาคมวิชาชีพจัดตัง ฐานข้อมูลบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองและหน่ วยกิจ
เป็ นรายบุคคล
5. จัดทําแผนดําเนินการขัน ทดลองและขัน บังคับ

1.4.6 ภาคผนวก
ข้อบังคับสภาสถาปนิ ก

ผนวก ก.

ว่าด้วยแนวปฏิ บตั ิ ว่าด้วยการพัฒนาวิ ชาชีพต่อเนื อง
พ.ศ2548 .

(ร่างเป็ น ตุ๊กตา สําหรับพิจารณารายละเอียดให้เป็ นรูปของระเบียบสภาฯ –เปลีย นตัวเลข และ Formatได้)

1.0 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง – กพวต. (Continuing Professional Development -CPD) เป็ นกระบวนการเรียนรู้ต่อเนือง

ตลอดชีวติ ทีช ่ว ยประกันว่ า สถาปนิ กผู้ถ ือใบอนุ ญ าต หรือผู้ถอื ใบรับรองความรู้ความชํา นาญวิชาชีพทุก สาขาของสภา
สถาปนิกจะเป็ นผูม้ คี วามสามารถสูงพอเพียงพอต่อการรับผิดชอบทางวิชาชีพแก่สงั คม
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โครงการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองของสภาสถาปนิก จัดทําขึนเพือการรักษา เสริมสร้างและเพิม พูนความรู้และทักษะของ
สถาปนิกให้เป็ นผูม้ คี วามสามารถสูงอยู่ตลอดเวลาทีถ อื ใบอนุ ญาตหรือใบรับรอง
ระเบียบปฏิบตั ภิ ายใต้พระราชบัญญัตสิ ถาปนิก พ.ศ 2543 .บังคับให้สถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรม
ควบคุม ต้อ งมีภาระในการทําให้ตนเองมีม าตรฐานความรู้ ความสามารถและทักษะให้อยู่ในระดับทีเ ป็ นทีค าดหวังและ
ยอมรับได้ในวงการวิชาชีพ เพือ ให้บรรลุขอ้ บังคับนี สภาสถาปนิกจึงสนับสนุ นให้สถาปนิกผู้ถอื ใบอนุ ญาตหรือใบรับรองทุก
สาขาเข้าร่วมระบบการพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง -กพวต. ) CPD) ในลักษณะทีแ สดงให้เห็นว่าตนเป็ นผู้มคี วามรับผิดชอบต่อ
สังคม

2.0

การแปลความหมาย

เพือ ให้แนวทางนีมคี วามชัดเจน คําต่อไปนีหมายถึง: -

‘อนุมตั ิ ’ หมายถึงการอนุ มตั โิ ดยสภาสถาปนิกโดยการแนะนําของอนุ กรรมการ กพวต.
‘กรรมการ’ หมายถึงกรรมการสภาสถาปนิก
‘กพวต.’ – หมายถึงการพัฒนาวิชาชีพต่อเนืองของสถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตทุกสาขา
‘หน่ วยกิ ตชัวโมง กพวต. ’ หมายถึงจํานวนหน่ วยกิตชัวโมงที

ส ภาสถาปนิกรับรองสําหรับกิจกรรม
‘กิ จกรรม กพวต. ’ หมายถึงกิจกรรมการฝึกอบรมทีส ภาสถาปนิกอนุ มตั ใิ ห้นับหน่ วยกิตชัวโมง
 กพวต.ได้
‘ภาคีสถาปนิ ก หมายถึงสถาปนิกทีไ ด้รบั ใบอนุ ญาตตามมาตรา --(-) แห่ง พรบ. สถาปนิก พ.ศ. 2543
‘สามัญสถาปนิ ก’ หมายถึงสถาปนิกทีไ ด้รบั ใบอนุ ญาตตามมาตรา --(-) แห่ง พรบ. สถาปนิก พ.ศ. 2543
‘วุฒิสถาปนิ ก’ หมายถึงสถาปนิกทีไ ด้รบั ใบอนุ ญาตตามมาตรา --(-) แห่ง พรบ. สถาปนิก พ.ศ. 2543

3.0

อํานาจการใช้บงั คับ

4.0

เงือนไขความต้องการของ กพวต.

4.5

3.1 มาตรา๗(๑) เพือส่งเสริมการศึกษา การวิจยั และการประกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรม และ (๕) ในการช่วยเหลือ
แนะนํ า เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาการต่า ง ๆ ให้แก่ ประชาชนและองค์กรอืนในเรืองทีเกียวกับ
วิท ยาการและเทคโนโลยีทางสถาปตั ยกรรม เพือพัฒนาไปสู่การกํ าหนดมาตรฐานในการประกอบวิช าชีพ
สถาปตั ยกรรมควบคุม ตามมาตรา ๘(๖)(ฌ) แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓
3.2 เพือให้เป็ นไปตามกฎหมายทีอ้างถึงข้างต้น สภาสถาปนิกจึงมีมติดงั ต่อไปนี':
3.2.1 ภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกทุกตนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม กพวต. และจะต้องสะสม
หน่ วยกิตชัวโมง กพวต.ให้ได้อย่างน้อย 6 0หน่ วยก่อนจึงจะขอต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพราย 5
ปีและได้รบั การอนุ มตั จิ ากสภาสถาปนิกได้
4.1 สถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตทุกตนจะต้องสะสมหน่ วยกิตชัวโมง
 กพวต. และจะต้องสะสมหน่ วยกิตชัวโมง

กพวต.ให้
ได้อย่างน้อย 12 หน่ วยต่อปี
4.2 การสะสมหน่ วยกิตชัวโมง
 กพวต.ให้ครบถ้วนตามกฎจะมีผลให้สถาปนิกตามประเภทข้างต้นมีคุณสมบัตใิ นการ
ต่ออายุใบอนุ ญาต เงือ นไขนีสภาสถาปนิกอาจปรับเปลีย นให้เหมาะสมมากขึน ได้
4.3 สถาปนิกตามประเภทการจดทะเบียนข้างต้นทีจ ะขอคืนสภาพตามตามเงือ นไขในข้อ 4.1 และ 4.2 ข้างต้นได้แก่
i) ภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกทุกคน
ii) ภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกทุกคนทีถ ูกคัดชือออกจากทะเบียนเนืองจากไม่ได้ทําตาม
เงือ นไข สามารถยืน คําร้องของคืนสภาพได้ แต่ตอ้ งทําตามเงือ นไขให้ครบถ้วนก่อนเป็ นเวลา 1 ปีก่อนวันยืน
ขอ
iii) ภาคีสถาปนิ ก สามัญสถาปนิ กและวุ ฒ ิส ถาปนิก ทุ กคนทีถ ูก เพิก ถอนใบอนุ ญาตโดยสภาสถาปนิก หรือ
กรรมการจรรยาบรรณ
iv) ภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกทุกคนทีถ กู สังพั
 กใบอนุ ญาตโดยสภาสถาปนิกหรือกรรมการ
จรรยาบรรณ

ข้อยกเว้นจาก กพวต.

4.5.1 สถาปนิกผู้ถอื ใบอนุ ญาตทีม อี ายุครบ 65 ปี ในวันประกาศใช้บงั คับจะได้รบั การยกเว้นการสะสมหน่ วยกิตโดย
สามารถต่ออายุใบอนุ ญาตได้ตามระเบียบเดิม การเข้าร่วมกิจกรรม กพวต. ให้เป็ นไปโดยความสมัครใจ
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5.0

4.5.2 สถาปนิกผูถ้ อื ใบอนุ ญาตทีม อี ายุครบ 60 ปีในวันประกาศใช้บงั คับ ได้รบั ยกเว้นให้สะสมหน่ วยกิต กพวต. เพียงปี
ละ 6 หน่ วย
4.5.3 ในกรณีจาํ เป็ น ภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกอาจยืนขอรับการยกเว้นเงือ นไข กพวต. โดยการ
ยืน คําร้องต่อสภาสถาปนิกพร้อมคําชีแจงเหตุผลและหลักฐานการยืนยัน เอกสารทีจ ดั เตรียมครบถ้วนดังกล่าว
จะต้องส่งถึงสภาสถาปนิกก่อนวันที 1ธันวาคมของปีทที ขี อยืน ขอรับการยกเว้น
4.5.2 กรรมการสภาสถาปนิกมีสทิ ธิในดุ
3 ลพินิจในการยอมรับหรือไม่รบั คําร้องนัน ๆ

จํานวนชัวโมงหน่ วยกิ ตชัวโมง กพวต.

5.1
5.2
5.3

5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4

5.6

การสะสมหน่ วยกิ ตชัวโมง กพวต.ไม่ครบ

5.6.1

5.6.2
5.6.3
6.0

ในกรณีทหี น่ วยกิตชัวโมง
 กพวต. ไม่ครบตามกําหนด สภาสถาปนิกจะเพิกถอนชือของภาคีสถาปนิก สามัญ
สถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกผูน้ นั  ออกจากทะเบียนตามมาตรา 3.1และมาตรา 3.2
บุคคลผูถ้ กู เพิกถอนชือ ทีป ระสงค์ขอคืนสภาพจะต้องสะสมหน่ วยกิตชัวโมง
 กพวต.ให้ครบ 100หน่ วยสําหรับ
ภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒ ิสถาปนิกและอย่างตํา 40หน่ วยสํา หรับ ในการนีบุค คลผู้ยนื ขอคืน
สภาพสามารถใช้หน่ วยกิตชัวโมง
 กพวต.ทีม แี ต่ยงั ขาดไปนัน มานับให้ครบจํานวนตามกรณีได้
หลังการขอคืนสภาพ ผู้ขอจะต้องสะสมหน่ วยกิตชัวโมง

กพวต.เพิม 100หน่ วยสําหรับสถาปนิกวิชาชีพ
สถาปนิกจดทะเบียน และ 4หน่ วยสําหรับสําหรับการขอต่อใบอนุ ญาตในปีต่อไปด้วย

กิ จกรรม กพวต.
6.1
6.2

7.0

ภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกจะต้องสะสมหน่ วยกิตชัวโมง

กพวต.ให้ครบ 60 หน่ วย อย่าง
น้ อ ย 40 จาก 60 หน่ ว ยกิ ต ชัว โมง กพวต.จะต้ อ งได้ จ ากกิ จ กรรมฝึ ก อบรมทีเ กี ย วข้ อ งโดยตรงกั บ
สถาปตั ยกรรมตามสาขา
จํานวนหน่ วยกิตชัวโมง
 กพวต. รวมและจํานวนหน่ วยกิตชัวโมง
 กพวต.บังคับสูงสุดจะแสดงไว้ในภาคผนวก
ก1 สําหรับภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิก
ไม่มกี ารจํากัดจํานวนหน่ วยกิตชัวโมง
 กพวต.สูงสุดต่อปีในการเข้ารับการฝึ กอบรมของภาคีสถาปนิก สามัญ
สถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกทีส ะสมมากกว่าจํานวนทีก ําหนด แต่อย่างไรก็ด ี หน่ วยกิตชัวโมง
 กพวต.ส่วนเกินนี
สามารถโอนไปใช้ในปีต่อไปได้แต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนสูงสุดทีก ําหนดไว้ในข้อ 5.5.3
หน่ วยกิตชัวโมง
 กพวต.ส่วนเกิน
ภาคีส ถาปนิ ก สามัญสถาปนิ กและวุฒสิ ถาปนิก ทีไ ด้สะสมหน่ วยกิตชัวโมง

กพวต. ได้เกิน จํานวน 12
หน่ วยสามารถโอนไปใช้สาํ หรับปีต่อไปได้
ทีไ ด้สะสมหน่ วยกิตชัวโมง
 กพวต.เกินจํานวน 4หน่ วยสามารถโอนไปใช้สาํ หรับปีต่อไปได้
หน่ ว ยกิตชัว โมง กพวต.สูงสุด ทีจ ะนํ าไปใช้ในปี ต่ อไปต้อ งไม่เ กิน 5หน่ วยกิต ชัวโมง

กพวต.สําหรับ ภาคี
สถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิก และ 4หน่ วยกิตชัวโมง
 กพวต. สําหรับและการโอนต้องไม่เกิน 1
ปี
ภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกทีป ระสงค์จะขอโอนหน่ วยกิตชัวโมง
 กพวต.ส่วนเกินไปใช้ในปี
ต่อไปจะต้องยืน คําร้องพร้อมหลักฐานและการรับรองต่อสภาสถาปนิกเพือ ให้การอนุ มตั ิ

กิจกรรม กพวต. คือกิจกรรมการฝึกอบรมทีจ ะต้องได้รบั การอนุ มตั โิ ดยสภาสถาปนิกว่ามีคุณภาพและ เหมาะ
กับนําหนักหน่ วยกิตชัวโมง
 กพวต.
เพือ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดเงือ นไขของ กพวต. ภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกพึงเข้าร่วม
เฉพาะกิจกรรม /รายวิชาทีแ สดงไว้ในภาคผนวก ก1 ภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกจะต้อง
ตรวจสอบให้ชดั เจนว่ากิจกรรมการฝึกอบรมทีจ ะเข้าร่วมได้รบั การรับรองโดยสภาสถาปนิก การตรวจสอบถือ
เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม

การยืนหลักฐาน กพวต.

7.1
7.2

ภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกจักต้องยืนหลักฐานบันทึก กพวต. ประจําปี ภายในวันที 14
ธันวาคมพร้อมกับเอกสารยืน ขออายุต่อใบอนุ ญาตจากสภาสถาปนิก
ผูย้ นื จักต้องกรอกเอกสารตามแบบฟอร์มตามทีแ สดงไว้ในภาคผนวก B สําหรับภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิก
และวุฒสิ ถาปนิก และตามผนวก B สําหรับพร้อมทัง หลักฐานเพือ ให้สภาสถาปนิกตรวจสอบและอนุ มตั ิ
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7.3
7.4

8.0

สภาสถาปนิกจะไม่อนุ มตั กิ ารต่ออายุแก่ผยู้ นื ขอทีม หี น่ วยกิตชัวโมง
 กพวต.สะสมทีค รบถ้วนตามมาตรา 4.1
และมาตรา 4.2
สภาสถาปนิกอาจเพิกถอนการจดทะเบียนของภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกเมือ ใดก็ได้ หาก
ปรากฏว่าเอกสารหลักฐานทีย นื เป็ นเท็จหรือเป็ นเอกสารปลอม

วันที จะมีผลบังคับใช้ กพวต.

8.1

8.2
8.3
8.4
8.5

ข้อบังคับจะมีผลการใช้บงั คับสําหรับภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกจะในวันที 1มกราคม
2549
ภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกจะต้องเก็บรักษาบันทึกหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม กพวต.
ของตน )โปรดดูแนวปฏิบตั ใิ นข้อ --และ ข้อ (---โดยจะเริม ตัง แต่วนั ที 1มกราคม 2549นีเป็ นต้นไป
ระยะเปลีย นถ่ายจะมีระยะเวลา 1ปี เริม ตัง แต่วนั ที 1มกราคม 2548ถึง วันที 31ธันวาคม 2549ในระหว่าง
ช่วงเปลีย นถ่ายนี ภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกทีไ ด้เข้าร่วมกิจกรรม กพวต. สามารถนํ า
หน่ วยกิตชัวโมง
 กพวต.สะสมทีไ ด้มาแล้วโอนไปใช้เป็ นหน่ วยกิตชัวโมง
 กพวต.สะสมสําหรับปี 2549ได้
หน่ ว ยกิต ชัว โมง กพวต.ทีไ ด้ส ะสมไว้ร ะหว่ า งปี 2548 สามารถโอนไปใช้คํา นวณสํา หรับ การยืน ขอต่ อ
ใบอนุ ญาตในปี 2549ได้ โดยสถาปนิกวิชาชีพ สถาปนิกจดทะเบียนจะต้องรวมแล้วไม่น้อยกว่า 10หน่ วย
และจะต้องไม่น้อยกว่า 4หน่ วย
การยืน ขอต่อใบอนุ ญ าตทีเริมในปี 2550 เป็ นต้นไปจะต้อ งแนบเอกสารหลักฐานทีเ กียวข้อ งหรือ /และใบ
ประกาศนียบัตรทีแ สดงว่าภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม กพวต.
และได้รบั หน่ วยกิตชัวโมง
 กพวต.สะสม ผูย้ นื ทีไ ม่ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวให้ครบถ้วนจะไม่ได้รบั
การพิจารณาอนุ มตั จิ ากสภาสถาปนิก

9.0

การติ ดต่อ

10.0

คําอธิ บาย

การยืน เอกสารและการติดต่อเกีย วกับ กพวต. สามารถส่งได้ตามทีอ ยู่ขา้ งล่าง: สํานักงานสภาสถาปนิ ก
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร ถนนวิสุทธิกษัตริย์
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร 8880-280-02โทรสาร 8882-280-02
www.coa.or.th / E-mail : office@coa.or.th

10.1

10.2
10.3

กิจกรรมทีจ ะถือได้ว่าเป็ นกิจกรรมที กพวต. จะได้รบั การรับรองค่าหน่ วยกิตชัวโมง

กพวต.จะต้องเกียวข้อง
กับสาขานัน ๆ ของภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิก โดยต้องประกอบด้วยความรู้ด้านเทคนิค
และทีไ ม่ใช่เทคนิค รายวิชาทีม ใิ ช่ด้านเทคนิคประกอบด้วย การจัดการ การบัญชี กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ และอืน ๆ ซึง จะช่วยให้ภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกสามารถนํ าไปใช้ใน
การประกอบวิชาชีพได้ดขี นึ
หน้ าทีก ารงานทีป ฏิบ ัตเิ ป็ นกิจวัตรของภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิก และวุฒ ิสถาปนิ กทีเ ป็ นส่วนของการ
รับจ้างไม่อาจนํามานับเป็ นหน่ วยกิตชัวโมง

กพวต. ได้ เช่น เอกสารคําสอนทีจ ดั เตรียมโดยอาจารย์สําหรับ
การสอนนั ก ศึก ษา แต่ บ ทความวิช าการทีนํ า เสนอในงานประชุ ม วิช าการ /สัม มนาระดับ ชาติแ ละระดับ
นานาชาติสามารถนําใช้ได้
กิจกรรมฝึกอบรม กพวต. จัดแบ่งเป็ นประเภทได้ดงั นี:
ก) การชุมนุ มทางวิชาการ (Conventions) การประชุมวิชาการ (conferences) การสัมมนา การประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร ปาฐกถา รายวิชาเรียน การดูงานทางเทคนิค
ข) งานวิจยั และการศึกษาระดับบัณฑิต (Post-graduate studies)
ค) การเสนอผลงานทางวิชาการ (Presentation of papers)
ง) การตีพมิ พ์หนังสือ ตําราและบทความวิชาการ
จ) การทํางานให้กบั วิชาชีพ
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11.0

ฉ (อืน ๆ
10.3.1 การชุมนุมทางวิ ชาการ การประชุมวิ ชาการ การสัมมนา การประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การ ปาฐก
กถา รายวิ ชา การดูงานทางเทคนิ ค ฯลฯ
การประชุมวิชาการ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ปาฐกกถา รายวิชา การดูงานทางเทคนิค
ฯลฯ ดังกล่าวเหล่านีจะต้องเป็ นการจัดโดยสภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกตามสาขา กิจกรรมทีจ ดั
โดยผูอ้ นื ทีเ ป็ นทีย อมรับได้ เช่น ทีส ถาบันวิชาชีพต่างๆ รวมทัง ผู้เชีย วชาญระดับชาติหรือนานชาติ
เป็ นผู้จดั และมีความเกียวข้อ งกับวิชาชีพการสถาปตั ยกรรมสามารถนํ ามาพิจารณานั บหน่ วยกิต
ชัวโมง
 กพวต.ได้
10.3.2 งานวิ จยั และการศึกษาระดับหลังปริ ญญา
ภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกทีไ ด้เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาเต็มเวลาหรือบาง
เวลาสามารถในวิชาทีเ กีย วข้องกับสถาปตั ยกรรมสามารถนํามายืน ขอเทียบหน่ วยกิตชัวโมง

กพวต.
ได้ตามผนวก ก1
10.3.3 การเสนอผลงานในการประชุมวิ ชาการ
ภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกทีไ ด้จดั เตรียมและนํ าเสนอผลงานในการประชุมทาง
วิชาการ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ปาฐกกถา รายวิชา การดูงานทางเทคนิค ฯลฯ ทีจ ดั
โดยสภาสถาปนิก สมาคมวิชาชีพหรือหน่ วยงานอืน สามารถนํามาพิจารณาขอเทียบหน่ วยกิตชัวโมง

กพวต. ตามผนวก ก1 และ ก2 โดยจะต้องมีสาระเกีย วข้องกับสถาปตั ยกรรมทีส ร้างความก้าวหน้ า
แก่วงวิชาชีพ
10.3.4 หนังสือและบทความวิ ชาการ
ภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกทีไ ด้แต่งและตีพมิ พ์หนังสือ ตํารา หรือบทความที
เกีย วข้องกับการปฏิบตั วิ ชิ าชีพสามารถนํามานับตามผนวก ก1 ได้แต่ต้องไม่ใช่โบรชัวร์หรือหนังสือ
ผลงานของสํานักงาน
10.3.5 การทํางานให้แก่วชิ าชี พ
การให้บริการวิชาชีพแก่หน่ วยงานวิชาชีพตามสาขาสามารถนํ ามานับเป็ นหน่ วยกิตชัวโมง

กพวต.
ได้ เช่นการปฏิบตั งิ านให้กบั สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกฯ สมาคมช่างเขียนแบบ เป็ นกรรมการ
อนุ กรรมการ คณะทํางาน และเป็ นผูเ้ ชีย วชาญระชาติ นานาชาติตามผนวก ก1
10.3.6 อืนๆ
ในกรณีทภี าคีสถาปนิก สามัญสถาปนิกและวุฒสิ ถาปนิกเชือว่าตนกําลังปฏิบตั กิ ิจกรรมทีส ามารถ
นับเป็ นกิจกรรม กพวต. ได้ เช่นการเป็ นประธาน หรือเป็ นผู้จดั กิจกรรมประเภททีค ล้ายคลึงกับ
กิจกรรมทีไ ด้รบั การรับรองจากสภาสถาปนิกแล้ว สามารถนํ ามายืนขอการรับรองจากสภาสถาปนิก
ได้

เอกสารหลักฐานสนับสนุน

เอกสารสนับสนุ นทีอ าจนํามายืน พร้อมกับแบบฟอร์มผนวก ข และ ค มีดงั นี: 1) วุฒบิ ตั รหรือเอกสารหลักฐานอืน ทีแ สดงการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม กพวต.
2) หลักฐานแสดงรับรองการเข้ากิจกรรมเต็มเวลา หรือ บางเวลา
3) หลักฐานแสดงรับรองการเข้าประชุมด้านวิชาชีพ
4) หลักฐานแสดงรับรองการเป็ นกรรมการ อนุ กรรมการหรือคณะทํางานของ สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกฯ
5) หลักฐานแสดงการเป็ นผูเ้ ขียนบทความ /ผูแ้ ต่งหนังสือ
6) หลักฐานแสดงการเป็ นผูน้ ําเสนองาน /ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา ฯลฯ
7) หนังสือแจ้งการยกเว้น /เอกสารรับรองจากสภาสถาปนิกว่าได้ร่วมเป็ นกรรมการ อนุ กรรมการ ฯลฯ
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ผนวก ข
สภาสถาปนิก

อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ สาร ถนนวิสทุ ธิกษัตริย์
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ10200
โทร 8880-280-02 โทรสาร8882-280-02
www.thaiarchitects.org / E-mail : office@thaiarchitects.org

แบบยืนแจ้งหน่ วยกิ ตสะสมการพัฒนาวิ ชาชีพต่อเนื อง (กพวต. )

สําหรับสามัญสถาปนิ กและวุฒิสถาปนิ ก
ระเบียนบันทึกกิจกรรมสําหรับ พ.ศ._____________
ชือ : ______________________________________

ใบอนุญาตประกอบวิ ชาชี พเลขที : _____________________________ สาขา: _________________________
กิจกรรม กพวต.

หน่ วยกิต ชัวโมงที

ทําได้

.1
ก

ข
ค
ง
จ

ฉ

2.

รายการ

ได้จาก:

วันที

หน่ วยกิต
ชัวโมง


หน่ วยกิต ชัวโมง

สูงสุด (สภาฯ
กรอก)

การชุมนุ มทางวิชาการ (convention) การ
ประชุมทางวิชาการ (conference) การ
สัมมนา (seminars) การประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร (workshops) การปาฐกกถา
(talks) รายวิชา (courses) การดูงานทาง
เทคนิค (technical visits) อืนๆ
งานวิจยั และการศึกษาหลังปริญญาตรี
(Research and postgraduate studies)
การนํ าเสนองานวิชาการ
(Presentation of papers)
งานตีพมิ พ์หนังสือและบทความ
(Publication of books and articles)
การให้บริการทางวิชาชีพ
(Service to the profession)
อืนๆ

รวมหน่ วยกิต ชัวโมง

รวมหน่ วยกิตชัวโมงยกมา

(Credit Hours Carried Forward)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องและเป็ นจริ งทุกประการ
_____________________________________
(ลงชือผู้ยืนแบบ กพวต.)

วันที: _________________

โปรดกาในวงกลม:-

o แบบยืน กพวต. นีครบถ้วนถูกต้องทัง หมดแล้ว
o เอกสารประกอบทีแนบมานีเป็นไปตามข้อกําหนดในข้อบังคับข้อ 11.0 แล้ว
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ผนวก ค.

นิ ยามว่าด้วยการประชุม / สัมมนาแบบต่างๆ

การชุมชุมทางวิ ชาการ/วิ ชาชีพ (Convention)

หมายถึงการชุมนุ มในด้านวิชาการและวิชาชีพส่วนใหญ่จะเน้นไปทีก ารแก้ประเด็นปญั หาสําคัญ ความห่วงใยหรือ
เพือ ความก้าวหน้าร่วมกัน หรือ เพือ ทําความตกลงเกีย วกับการพิจารณาเลือกกฎระเบียบหรือประเพณีปฏิบตั ิ (Shared rule
or custom) ในสาขาวิชาการ /วิชาชีพทีไ ม่ได้กําหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีทางเลือกอย่างน้อย 3 -2 ทางเลือก เพือ
หวังนําผลการตกลงไปปฏิบตั ริ ่วมกัน ปกติจะต้องมีตวั แทน (Delegates) หรือผูแ้ ทน (Representatives) ขององค์กร ภูมภิ าค
หรือประเทศ (Encarta, Wikipedia) เช่น
- Ramsar Convention on Wetlands
- Whaling: International Convention for the Regulation of Whaling (1946)
- Sand River Convention

การประชุมเป็ นทางการ (Congress)

หมายถึงการประชุมทีม ผี แู้ ทนประเทศหรือผูแ้ ทนภูมภิ าคทีเ ป็ นสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างเป็ นทางการตาม
ข้อบังคับขององค์กรทีก ําหนดวาระให้ประชุม เช่น IFLA World Congress, UIA Congress ปกติประชุมปีละครัง และเวียน
ประเทศเป็ นเจ้าภาพ

การประชุมทางวิ ชาการ/วิ ชาชีพ (Conference)

หมายถึงการประชุมของนักวิชาการ / นักวิชาชีพเป็ นจํานวนมากอย่างเป็ นทางการ เพือนําเสนอผลการค้นคว้า วิจยั โดย
การปาฐกถา (Speeches) ปฏิบตั กิ าร (Workshops) หรือด้วยวิธกี ารอืน (Wikipedia)

การประชุมเอกสารัตถ์/นานาทรรศน์ (Symposium)

หมายถึงการประชุมทางวิชาการทีเน้นเรืองเดียวเพือรวบรวมความเห็นทีหลากหลาย ผูเ้ ข้าประชุมทุกนมีส่วนร่วมในการให้
ความเห็นทีหลากหลาย (Encarta Wikipedia,)

การสัมมนา (Seminar)

ปกติหมายถึงรูปแบบหนึงของการเรียนการสอน โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา โดยการแบ่งกลุ่มผูเ้ รียนเป็ นกลุ่มเล็กเพือ
อภิปรายเรืองราวเฉพาะตอนใดตอนหนึงของบทเรียนอย่างมีบทบาทสูง โดยผู้เรียนต้องเตรียมเอกสารล่ วงหน้ ามาเสนอต่ อกลุ่ ม
ปรัชญาเบือ1 งหลังการเรียนการสอนแบบสัมมนาได้แก่การสอนผูเ้ รียนให้เผชิญและคุ้นเคยกับวิธีการ (Methodology) ในการค้นคว้า
สาขาวิชาการทีตนเลือก การสัมมนาประกอบด้วยการการยกปญั หา การถาม-ตอบแล้วอภิปรายหาข้อสรุปหรือคําตอบ ปกติเอกสารที
เตรียมมาสัมมนาจะต้องเป็ นเอกสารทีมีรูปแบบวิชาการและจะต้องมีการวิจารณ์ ซึงกันและกัน การสัมมนาใช้มากในการศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
Seminar มาจากภาษาลาตินว่า semen แปลว่า seed (Encarta Wikipedia,)

การประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การ (Workshop)

หมายถึงการมาชุมนุมร่วมกันเป็ นกลุ่มเป็ นระยะเวลานานหลายวัน โดยเน้นการร่วมกันทํางานเพือฝึกการแก้ปญั หาโดยผู้
เข้าประชุมทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมลงมือปฏิบตั ิ (hands-on training) (Wikipedia)
ศ.เดชา –รวบรวมจากหลายแหล่ง
(โปรดพิจารณากําหนดนิยามเหล่านีตามความจําเป็ น)
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ตัวอย่างของจริงของพวกฝรังมั
 น
AGI Education Lecture - 24th May 2007
(Association for Geographic Information)

Event Start date: 24 May 2007
Lecturer: Carl Steinitz

Alexander and Victoria Wiley Professor of Landscape Architecture and Planning
Harvard Graduate School of Design
CPD
Please note that as a delegate at this event you can allocate 1.5 points towards the
AGI continuing professional development scheme. More information on the scheme
can be found here. Attendance certificates will be handed out at the end of day.
Abstract
This talk will be in two parts. In the first part, Prof. Carl Steinitz will describe and
show diverse work from the earliest years of the Harvard Laboratory for Computer
Graphics, in which much of early GIS was developed around forty years ago. In the
second part, the speaker will present some thoughts about an important tension now
facing geographical analysts--some forty years later. There are many ways to analyze
geographically related subjects, and Prof. Steinitz believes that there is an inverse
relationship between analytic complexity and public understanding. To quote Aristotle:
'It is the mark of an instructed mind to rest satisfied with that degree of precision
which the nature of the subject admits, and not to seek exactness where only an
approximation of the truth is possible'. How can we consider this dilemma? How do
we chose the appropriate compromise between complexity and understanding?
Program
Registration 1800
Start 1830
Refreshments 1945
Address
Wilkins Gustav Tuck Lecture Theatre
UCL Gower Street London WC1E 6BT
Cost - Free register with this event

Biography
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Carl Steinitz, who has held the position of professor of landscape architecture and
planning at the Graduate School of Design since 1973, was named the first
Alexander and Victoria Wiley Professor of Landscape Architecture and Planning in
1986.
In 1967 Steinitz received the Ph.D. degree in city and regional planning, with a major
in urban design, from the Massachusetts Institute of Technology. He also holds the
M.Arch. degree from M.I.T. and a B.Arch. from Cornell University. He began his
affiliation with the Graduate School of Design as a research associate in the
Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis in 1966
Professor Steinitz has devoted much of his academic and professional career to
improving methods by which planners and designers analyze information about large
land areas and make decisions about conservation and development. His teaching
encompasses such courses as Theories and Methods of Landscape Planning and
Visual Landscape Analysis and Management. His applied research focuses on highly
valued landscapes that are undergoing substantial pressures for change. Professor
Steinitz has directed studies the Gunnison region of Colorado; the Monadnock region
of New Hampshire; The Snyderville Basin, Utah; Monroe County, Pennsylvania; the
region of Camp Pendleton, California, the western Galilee in Israel; the Gartenreich
Worlitz in Germany; the West Lake in Hangzhou, China; and the Upper San Pedro
River Basin in Sonora and Arizona; Coiba National Park in Panama, the regions of
La Paz and Loreto in Baja California Sur, Mexico and Castilla La Mancha in Spain..
In 1984, the Council of Educators in Landscape Architecture (CELA) presented
Professor Steinitz with the Outstanding Educator Award for his 'extraordinary
contribution to environmental design education' and for his 'pioneering exploration in
the use of computer technology in landscape planning, especially in the areas of
resource management and visual impact assessment.' In 1996 he received the
annual 'Outstanding Practitioner Award' from the International Society of Landscape
Ecology (USA). In 2002, he was honored as one of Harvard University's outstanding
teachers.
Professor Steinitz is principal author of 'Alternative Futures for Changing
Landscapes', Island Press, 2003.

*****
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