
 
 
 
 

ประกาศสภาสถาปนิก 
เรื่อง  การรบัรองปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนยีบัตร  หรือวุฒิบัตร ในวชิาชีพสถาปตยกรรมควบคุม   

เพื่อรับสมัครเปนสมาชิกสามัญสภาสถาปนิก พ.ศ.2546 
------------------------ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  8(3) มาตรา 12(3) มาตรา 33(1) และมาตรา 76 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ

สถาปนิก พ.ศ.2543 คณะกรรมการสภาสถาปนิกจึงออกประกาศเรื่องการรับรองป ริญญา  อนุปริญญา ประกาศนียบัตร      หรือ

วุฒิบัต ร  ในวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม เพื่อรับสมัครเปนสมาชิกสามัญสภาสถาปนิกและขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุม  สาขาสถาปตยกรรมหลัก   ดังตอไปน้ี 

 

 ขอ 1 คุณวุฒิ ของผูสมัครเปนสมาชิกสามัญสภาสถาปนิก ในสาขาสถาปตยกรรมหลัก 

1.1  จะตองเปนผูที่จบการศึกษา ไดรับปริญญาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไปในหลักสูตรและสถานศึกษา  ตามรายละเอียดในตาราง  

ดังตอไปนี้ 

 

ลําดับ สถานศึกษา คุณวุฒิ ระดับความรู สาขา 

ปริญญามหาบัณฑิต สถ.ม. สถาปตยกรรม 

ปริญญามหาบัณฑิต สถ.ม. เทคโนโลยีอาคาร 

ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. สถาปตยกรรม 

1 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. สถาปตยกรรมไทย 

ปริญญามหาบัณฑิต สถ.ม. ออกแบบวางแผนชุมชน 

ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. หรือ ศ.บ. 

(สถาปตยกรรม) 

สถาปตยกรรม 

2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. สถาปตยกรรมไทย 

ปริญญามหาบัณฑิต สถ.ม. สถาปตยกรรม 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. สถาปตยกรรม 

4 มหาวิทยาลัยขอนแกน ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. สถาปตยกรรม 

5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. สถาปตยกรรม 

6 มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. สถาปตยกรรม 

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. สถาปตยกรรม 

8 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. สถาปตยกรรม 

9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. สถาปตยกรรม 

10 สถาบันเทคโนโลยีศูนยกลางราชมงคล ปทุมธานี ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. สถาปตยกรรม 



11 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) 

ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. สถาปตยกรรม 

12 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. สถาปตยกรรมศาสตร 

13 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ 

(เชียงใหม) 

ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

14 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. สถาปตยกรรมศาสตร 

15 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. สถาปตยกรรมศาสตร 

16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. สถาปตยกรรมศาสตร 

17 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. สถาปตยกรรมศาสตร 

ปริญญาบัณฑิต เทียบเทา สถ.บ. สถาปตยกรรมหลักหรือสาขา

ใกลเคียงหรือเทียบเทาที่ ก.ส.

ไดรับรองแลว 

ปริญญามหาบัณฑิต เทียบเทา สถ.ม. สถาปตยกรรมหลักหรือสาขา

ใกลเคียงหรือเทียบเทาที่ ก.ส.

ไดรับรองแลว 

18 สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาตางประเทศ 

ปริญญามหาบัณฑิต คอ.ม. ครุศาสตรอุตสาหกรรม

(สถาปตยกรรม) 

  

ทั้งนี้ ผูที่จบปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศ ตองจบปริญญาบัณฑิต (ปริญญาตรี) ในสาขาสถาปตยกรรมหลัก 

ที่สภาสถาปนิกรับรอง และตองยื่นเอกสารหลักฐาน สําเนาใบปริญญาและสําเนาใบระเบียบรายวิชา (Transcript) เพื่อใหคณะอนุกรรมการ

พิจารณา 
 

1.2  ปริญญาในสาขาที่เกี่ยวของที่รับรอง จะตองเปนผูที่จบการศึกษา ไดรับปริญญาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป ในหลักสูตรและ 

สถานศึกษาตามรายละเอียดในตาราง ดังตอไปนี้ 

 

ลําดับ สถานศึกษา คุณวุฒิ ระดับความรู สาขา 

1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาบัณฑิต สถ.บ. สถาปตยกรรมภายใน  

ปริญญาบัณฑิต คอ.บ. ครุศาสตรอุตสาหกรรม 

(สถาปตยกรรม) 

2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

ปริญญามหาบัณฑิต คอ.ม. ครุศาสตรอุตสาหกรรม

(สถาปตยกรรม) 

 

ทั้งนี้ ผูที่จบปริญญาระดับความรู คอ.บ. และ คอ.ม. จะตองจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและ ปริญญาบัตร ที่สภาสถาปนิกรับรอง 

พรอมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานการสําเร็จการศึกษาดังกลาว และหลักฐานใบรับรองการเปนผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรมตาม

เกณฑที่กําหนดใน   กฎกระทรวงมาแลวไมนอยกวา 2  ป หลักฐานดังกลาวใหลงนามรับรองโดยหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือผูไดรับ

ใบอนุญาตประกอบ     วิชาชีพตั้งแตระดับสามัญสถาปนิกขึ้นไป เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

 



 ขอ 2 คุณวุฒิ ของผูสมัครเปนสมาชิกสามัญสภาสถาปนิก ในสาขาสถาปตยกรรมหลัก  

จะตองเปนผูที่จบการศึกษาไดรับ อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในหลักสูตรและสถานศึกษา ตามรายละเอียด 

ในตาราง ดังตอไปนี้ 

ลําดับ สถานศึกษา คุณวุฒิ ระดับความรู สาขา 

1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อนุปริญญา อนุปริญญา สถาปตยกรรม 

2 มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุปริญญา อนุปริญญา สถาปตยกรรม 

อนุปริญญา อนุปริญญา สถาปตยกรรมไทย 3 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สถาปตยกรรม 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สถาปตยกรรม 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ออกแบบสถาปตยกรรม 

4 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตอุเทนถวาย 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส สถาปตยกรรม 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ออกแบบสถาปตยกรรม 

5 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(นครราชสีมา) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สถาปตยกรรม 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ออกแบบสถาปตยกรรม 

6 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ (เชียงใหม) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สถาปตยกรรม 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ออกแบบสถาปตยกรรม 

7 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

8 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

9 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สถาปตยกรรม 10 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ออกแบบสถาปตยกรรม 

11 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

12 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

13 วิทยาลัยเทคนิคเปรมฤทัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

14 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

15 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

16 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

17 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

18 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

19 โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

20 โรงเรียนเซนตจอหนเทคโนโลยี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

21 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

วิทยาเขตวังไกลกังวล 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 



22 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

23 โรงเรียนนครปฐมเทคโนโลยี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

24 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 

 

ทั้งนี้ ผูที่จบอนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตรดังกลาวตองยื่นเอกสารหลักฐานใบรับรองการเปนผูที่ปฏิบัติงาน     

เกี่ยวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรมตามเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงมาแลวไมนอยกวา 3  ป หลักฐานดังกลาวใหลงนามรับรองโดย            

หัวหนา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตั้งแตระดับสามัญสถาปนิกขึ้นไป เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
 

 

ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน   2546 

 

 

 

(นายปรีดิ์  บุรณศิริ) 

     นายกสภาสถาปนิก 


