ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร

นายโชคอนันต์ วาณิ ชย์เลิ ศธนาสาร
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ อาจารย์
201 หมู่ 9 ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
ที่อยู่
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัย
ที่ทางาน
แม่โจ้
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
053-873360
โทรสาร
053-873363
โทรศัพท์
081-3669342
โทรศัพท์มือถือ
chokananmju@hotmail.com
E-mail address
ใบประกอบวิ ชาชีพ ภาคีสถาปนิก เลขทะเบียน ภสถ.5204 โดยสภาสถาปนิก
ภาคีสถาปนิกผังเมือง หมายเลข ภสผ.2 โดยสภาสถาปนิก
สามัญวิชาชีพครู 48100380000915 โดยคุรสุ ภา
การศึกษา
ปี
สถานศึกษา
2542 มหาวิทยาลัยศิลปากร
2536
2534

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

คุณวุฒ ิ
สถ.ม.
คอ.บ

สาขาวิชา
การออกแบบวางผังชุมชน
เมือง
สถาปั ตยกรรม

ปวส.

เทคนิคสถาปั ตยกรรม

รางวัลที่ได้รบั
- รางวัลชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน 40 ปี นกฮูกคืนรัง 2550 โดย สมาคม
ศิษย์เก่าสถาปั ตยกรรม ราชมงคลล้านนา
- รางวัลสถาปั ตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารพักอาศัย โดยกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา
2549
- ได้ ร ับ การออกแบบตราสัญ ลัก ษณ์ งานนกฮู ก คืน รัง 2545 โดย ชมรมศิ ษ ย์ เ ก่ า
สถาปั ตยกรรม ราชมงคลล้านนา
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การออกแบบอาคารพาณิชย์งาม โดยกรรมาธิการสถาปนิก
ล้านนา 2545

ด้านวิ ชาการ/งานวิ จยั
2553
กรรมการตัดสินงานประกวดแบบสถาปั ตยกรรม ภายใต้แนวคิดบ้านฉุกเฉิน กรรมาธิการ
สถาปนิก ล้านนา
2552
กรรมการตัดสินงานประกวดแนวคิดการวางผังพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบลจันจว้า จ.เชียงราย
2550
หัวหน้ างานวิจยั พื้นที่จงั หวัดพะเยา โครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง/
แผนป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาชุมชนแออัดระดับพืน้ ที่ จังหวัดพะเยา แพร่ น่ าน โดยการ
เคหะแห่งชาติ
2547-2550 อาจารย์ประจาคณะศิลปกรรมการออกแบบและสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา
2545-2547 อาจารย์พ ิเ ศษภาควิชาภูมทิ ัศ น์ แ ละอนุ รกั ษ์ส ิ่ง แวดล้อ ม คณะผลิต กรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2539-2542 อาจารย์พเิ ศษคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2537-2547 อาจารย์พเิ ศษคณะวิชาเทคโนโลยีสถาปั ตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา
2537-2538 อาจารย์พ ิเ ศษสาขาวิช าช่ า งเทคนิ ค สถาปั ต ยกรรม โรงเรีย นไทวิจ ิต รศิล ป จัง หวัด
เชียงใหม่
2537-2538 อาจารย์พเิ ศษสาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัด
เชียงใหม่
2550
วิทยากรบรรยาย โครงการจัดทาแผนแม่บทและผังกายภาพเพื่อการพัฒนาและ อนุรกั ษ์
ประวัตศิ าสตร์ เชียงใหม่ โดยความร่วมมือระหว่างกงศุล ประเทศญีป่ ่ นุ และประเทศไทย
รับผิดชอบโครงการโดย องค์กร JICA และสานักงานโยธาธิการ และผังเมือ งจังหวัด
เชียงใหม่ ณ โรงแรมอัมรีนรินคา
2547-2550 วิทยากรรายการ อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน คลื่น 100.75 หัวข้อ บ้านเมืองในฝั น
2547
วิทยากรบรรยาย สีกบั การรับรูใ้ นงานสถาปั ตยกรรม โดย บ.ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ค
2547
วิท ยากรบรรยาย สถาปั ต ย์ +ฮวงจุ้ย ในงาน สถาปนิ ก ล้า นนา 47 ณ ห้า งโรบิล สัน
เชียงใหม่
2547
วิทยากรบรรยาย อบรมเชิงปฏิบตั ิการภายใต้หวั ข้อ การพัฒนาพื้นที่แนวแกนเมือ ง
(ถนนท่ า แพ-ราชด าเนิ น ) ประเด็น การออกแบบชุ ม ชนเมือ ง จัด โดย กรรมาธิก าร
สถาปนิก ล้านนาร่วมกับเทศบาลนคร เชียงใหม่
2548
วิทยากรบรรยาย อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารภายใต้หวั ข้อ ช่างชุมชน (การบริหารงานก่อสร้าง)
โดยสถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชนมหาชน ร่วมกับคณะวิชาสถาปั ตยกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2548
2548

2546
2542
2545
2544
2545

โครงการออกแบบปรับปรุงภูมทิ ศั น์ย่านวัดเกต จังหวัดเชียงใหม่ โดยสานักงาน โยธาธิ
การและผังเมือง
กรรมการร่ ว มวิจ ัย โครงการออกแบบทาวน์ เ ฮาส์ป ระหยัด พลัง งาน (พื้น ที่จ ัง หวัด
เชียงใหม่และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง) คณะวิชาสถาปั ตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา โดย สานักงาน นโยบายและแผนการใช้พลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์
วิทยากรบรรยาย อบรมเชิงปฏิบตั ิการ ภายใต้หวั ข้อ การออกแบบชุมชนเมือ ง โดย
สานักงานโยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
โครงการออกแบบปรับปรุงโครงสร้างจินตภาพในเขตคูเมืองเก่าเชียงใหม่
หนังสือแปล townscape และ image of the city
สถาปนิกร่วม จัดทาแผนพัฒนาทางกายภาพปรับปรุงชุมชนบ้านถวาย (สองฝั ง่ คลอง)
ต.ขุนคง อ.ขุนคง จ.เชียใหม่
การศึกษาความเหมาสมและแนวทางการพัฒนาตลาดกลางคืน (อัศวินบาร์ซาร์) เสนอ
เทศบาล นครลาปาง

ประสบการณ์การทางาน
2552-ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2552-2554 รองคณบดี ฝ่ ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และการ
ออกแบบ สิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2554
สถาปนิกออกแบบวางผังพืน้ ทีอ่ ุทยานเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2552
สถาปนิกออกแบบอาคารทีป่ ระทับรับรอง ณ วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่
2551-2553 กรรมการบริหารกรรมาธิการสมาคมสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยามฯ
2551-2553 กรรมการกองทุนสถาปนิกล้านนา โดยกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา
2551
กรรมการอานวยการประกวดแบบระดับนักศึกษาในงานประจาปี สถาปนิกล้านนา 51
ภายใต้หวั ข้อ ความต่างทีเ่ ป็ นมิตร โดยกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา
2549-2551 สถาปนิกร่ว ม โครงการจัดสร้างฐานข้อมูล ด้านภูมทิ ศั น์ ในเขตผังเมือ งเชียงใหม่ โดย
ความร่ ว มมือ ระหว่ า ง JICA (Japan international Cooperation Agency) และส านั ก
โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2549-ปั จจุบนั กรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒใิ นคณะกรรมการจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด ของ
จังหวัดเชียงใหม่ (คาสังจั
่ งหวัดเชียงใหม่ท่ี 2366/2549)
2549-2551 กรรมการบริหาร กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยามฯ
2549
กรรมการตัดสินการประกวดแบบ บ้านฉุกเฉิน งานสถาปนิกล้านนา 49 โดยกรรมาธิการ
สถาปนิกล้านนา
2545-2547 กรรมการชมรมศิษย์เก่าสถาปั ตยกรรม เทคโนโลยีราชมงคล
2542-2547 กรรมการวิชาการ/กิจกรรม กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยามฯ

2544-2546
2546

2547
2549
2549
2549

กรรมการตัดสิน ผลงานสถาปนิกน้อย งานสถาปนิกล้านนา 44 - 46 โดยกรรมาธิการ
สถาปนิกล้านนา
สถาปนิ ก โครงการจัด ท าแผนแม่ บ ทและผัง กายภาพเพื่อ การพัฒ นาและอนุ ร ัก ษ์
ประวัติศ าสตร์เ ชียงใหม่ โดยความร่ว มมือ ระหว่างกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา กับ
เทศบาลนครเชียงใหม่
สถาปนิกโครงการออกแบบวางผังแม่บทเพื่อการใช้ทด่ี นิ บ้านถวาย-ชุมชนสองฝั ง่ คลอง
อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่
สถาปนิกออกแบบป้ ายชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
สถาปนิ ก ออกแบบ ส่ ว นขยายอาคารส านั ก งานและหอสมุ ด สาขาสถาปั ต ยกรรม
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
สถาปนิก ออกแบบซุ้มงานประจาปี โครงการหลวง ดอยค าและพื้นที่จดั แสดงงาน ณ
หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการหลวง

ผลงานวิ ชาชีพ
- สถาปนิกที่ปรึกษาโครงการออกแบบอาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP จ.ลาพูน (องค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดลาพูน)
- สถาปนิกโครงการจัดทาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาตลาดอัศวิน อ.เมือง จ.ลาปาง (เทศบ
ลาลนครเมืองลาปาง)
- สถาปนิกโครงการออกแบบวางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาการใช้ทด่ี นิ อ.ดงเจน จ.พะเยา
(สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา)
- สถาปนิกโครงการหมูบ่ า้ นคัทลียา ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
- สถาปนิกโครงการออกแบบปรับปรุงผังการใช้ทด่ี นิ หมู่บา้ นนราธานี นิคมอุตสาหกรรม จ.
ลาพูน
- สถาปนิกโครงการออกแบบปรับปรุงผังแม่บทโครงการพรพรหม พาราไดซ์ อ.หางดง จ.
เชียงใหม่
- สถาปนิกร่วมโครงการอนุ รกั ษ์วดั ในเขตเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสานักงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
- ผู้ช่ ว ยสถาปนิ ก ฝ่ ายงานออกแบบ ส านั ก งานสถาปนิ ก เชีย งใหม่บ้า นสวย จัง หวัด
เชียงใหม่
- ประธานกิจกรรม รหัส 36 สาขาสถาปั ตยกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- กรรมการรุ่นที่ 25 คณะวิชาสถาปั ตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี
2534

นางสาวรงรอง วงษ์วาล
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ อาจารย์
128/4 หมู่ 1 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
ที่อยู่
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัย
ที่ทางาน
แม่โจ้
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
053-873360
โทรสาร
053-873363
โทรศัพท์
086-7735878
โทรศัพท์มือถือ
santapanorama@hotmail.com
E-mail address
ใบประกอบวิ ชาชีพ ภาคีสถาปนิก เลขทะเบียน ภ-สถ11286 โดยสภาสถาปนิก
การศึกษา
ปี
สถานศึกษา
2554 มหาวิทยาลัยศิลปากร
2548

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณวุฒิ
สถ.ม.
สถ.บ.

สาขาวิ ชา
แนวความคิดในการ
ออกแบบสถาปั ตยกรรม
สถาปั ตยกรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทางาน
ปั จจุบนั
อาจารย์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2548-ปั จจุบนั
W-Architect (ทีป่ รึกษาโครงการ)
-อาคารสถานธรรมไท่หลิน จ.เชียงใหม่/ทาร่วมกับ อ.สมเกียรติ วงษ์วาล
-อาคารโรงเรียนรังสีวทิ ยา อ.ฝาง/ทาร่วมกับ อ.สมเกียรติ วงษ์วาล
-อาคารโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่/ทาร่วมกับ อ.สมเกียรติ วงษ์วาล
-อาคารสถานธรรมจีน จ.ลาพูน
-อาคารโรงแรมสุนัข คุณ เล้ง และ คุณ ดูม อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่
-อาคารบ้านพักอาศัย คุณสายพิณ วงษ์วาล จ.เชียงใหม่
-อาคารบ้านพักอาศัย มล.วันนิวตั เกียรติสาร(เกษมสันต์)
-อาคารบ้านพักอาศัย คุณ พิสมัย จ.เชียงใหม่/ทาร่วมกับ อ.สมเกียรติ วงษ์วาล

-“Khun Su Resort and Restaurant”อาคารออกแบบบ้านพักอาศัย รีสอร์ท
ร้านอาหาร และการออกแบบสวน คุณ สุ อ.แม่ออน จ.ลาพูน
-“Chiangmai condominium” จ.เชียงใหม่/ทาร่วมกับ อ.สมเกียรติ วงษ์วาล
-Interior Project “รีสอร์ทเกาะยาวใหญ่” จ. พังงา
-งานจัด Exhibition “วันมหิดล”คณะแพทย์ศาสตร์ จ.เชียงใหม่ (ทาผ่านหน่วยงาน
บริหารงานวิจยั คณะแพทย์ศาสตร์)
-อาคารพักอาศัย”บ้านเกาะหลัก”และ”บ้านสหกรณ์ท่าล้อ”หน่วยงาน พ.อ.ช.
-ร่วมช่วยทางานประกวดแบบอาคาร ส.ส.ส. “อาคารเพื่อสุขภาพ” ในนาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-งานจัด Exhibition “World Habitat Day”เสนอแด่ นายกรัฐมนตรี และองค์การยูเนส
โก้ (ทาผ่านหน่วยงาน พ.อ.ช.)
2554
อาจารย์พเิ ศษ
คณะศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2552
สถาปนิก และ นักออกแบบภูมสิ ถาปั ตยกรรม CKA (Creative Kingdom
Architecture)
-“Housing and Shopping Mall” Project , Shanghai
-“Dubai Condominium” Project,Dubai
2548
นักออกแบบภูมสิ ถาปั ตยกรรม Plandscape (ทาร่วมกับ คุณ เรวรี นพเกตุ)
-รีสอร์ท HOUSING ,ABUDABI
-รีสอร์ท J.W. MARRIOTT ,CHENNAI
-อาคาร ALAGAN OFFICE ,KUWAIT
-รีสอร์ท MOROOJ SOHA RESIDENTIAL COMPLEX,OMAN
-รีสอร์ท BETWEEN 2 BRIDGES,KUWAIT
-รีสอร์ท KEMPENSKI,KAOLAK,THAILAND
-รีสอร์ท W-RETREAT SAMUI,THAILAND
บทความทางวิชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์
2554
“สถาปั ตยกรรมกับการเคลื่อนทีข่ องเด็ก” (Architecture and Children
Movement).Veridian E-Journal,Silpakorn University

นายตุลชัย บ่อทรัพย์
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ อาจารย์
58/3 หมู่ 2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร ี 71000
ที่อยู่
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัย
ที่ทางาน
แม่โจ้
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
053-873360
โทรสาร
053-873363
โทรศัพท์
087-0791470
โทรศัพท์มือถือ
tullachai@hotmail.com
E-mail address
ใบประกอบวิ ชาชีพ ภาคีสถาปนิก เลขทะเบียน ภ-สถ12117 โดยสภาสถาปนิก
การศึกษา
ปี
สถานศึกษา
2553 มหาวิทยาลัยศิลปากร
2550 มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณ์
2555 - ปั จจุบนั
2553 - 2554

คุณวุฒิ
ศศ.ม.
สถ.บ

สาขาวิ ชา
สถาปั ตยกรรมพืน้ ถิน่
สถาปั ตยกรรมไทย

อาจารย์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาปนิก (ส่วนกลาง) สานักงานโครงการบ้านมันคง
่ สถาบันพัฒนาองค์ชุมชน
1. โครงการพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีเ่ มืองอนุ รกั ษ์
- โครงการพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีเ่ มืองอนุ รกั ษเมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ (พืน้ บ้าน
ย่าน เวียง, เขียว สวย หอม)
- โครงการพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีเ่ มืองอนุ รกั ษ์คลองบางหลวง จ. นครปฐม (อนูรกั ษ์
ดนตรีจนี ชุมชนคลองบางหลวง)
- โครงการพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีเ่ มืองอนุ รกั ษ์เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน
2. กลุ่มงานประสานภาคี
- สนับสนุนงานประสานภาคีรว่ มการทางานกับ สถาบันอุดมศึกษา
- ร่วมพัฒนาโครงการชุมชนอยูค่ ่อู ุตสาหกรรม จ.ระยอง (สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)

2549

2548
2548

- กลุ่มสถาปนิกชุมชน CAN
3. สนับสนุ นงานสานักงานบ้านมันคง
่
- การจัดกระบวนช่างชุมชน โครงการบ้านมันคงภาคกลางบนและตะวั
่
นตก, ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคใต้
- สนับสนุนงานสานักบ้านมันคงงานภาคเหนื
่
อ
- การจัดการทีด่ นิ ระดับตาบล
4. การจัดการทีด่ นิ ระดับตาบล
- แผนการจัดการระดับตาบล ต. คลองหินปูน อ. วังน้าเย็น จ. สระแก้ว
- แผนการจัดการระดับตาบล ต. เขวา อ. เมือง จ. มหาสารคาม
- แผนการจัดการระดับตาบล ต. ปลอก อ. ทองผาภูม ิ จ.กาญจนบุร ี
- แผนการจัดการระดับตาบล อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
ออกแบบวางผังพืน้ ทีพ่ กั พิงชัวคราวส
่
าหรับผูห้ นีภยั การสูร้ บจากพม่า (บริเวณ
ชายแดนไทย - พม่า) บ้านต้นยาง จ.กาญจนบุร ี
โครงการจัดทาทะเบียนอาคารควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ Online" "อาคารควรค่าแก่การ
อนุรกั ษ์" ตึกเสาจินดารัตน์ จ. ลาปาง
โครงการอนุรกั ษ์วหิ ารวัดบ้านลาหมืน่ เมืองฮาย สิบสองปั นนา มณฑลยูนนาน
ประเทศจีน
โครงการอบรมเชิงปั ตบิ ตั กิ ารเพื่อสร้างเครือข่ายอนุรกั ษ์มรดกทางสถาปั ตยกรรม
พืน้ ที:่ วิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก จ.ลาปาง
ผูช้ ่วยสถาปนิกภายใต้การดูแลของ คุณนที ศุภวิไล

บทความเชิ งวิ ชาการ
2551
The 3rd International Symposium on Architecture and Culture in
Suvarnabhumi 2008 (ISACS) 18 – 22 October, 2008
-The cultural Landscape and settlement of Tai Tai Lüe Village, A case study
of Ban Hok Village, Shan State, Myanmar ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมและการตัง้ ถิน่ ฐาน
ของชาวไตลือ้ : ชุมชนบ้านหก รัฐฉาน ประเทศพม่า
2552
The 8th Silpakorn Architectural Discourse 2009 Symposium.
สถาปั ตยปาฐะครัง้ ที่ 8 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ภูมทิ ศั น์วฒ
ั นธรรมและสถาปั ตยกรรมไตลือ้ เมืองม้า : ภาพอดีตของชุมชนไตลือ้ บน
แผ่นดินฉานปั จจุบนั
2552
International Conference on Shan Studies with Exhibitions and Performing
Arts 15-17 October 2009, Maha Chulalaongkorn Building, Faculty of Arts,
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

-Dai Lue in Shan State: the Reflection of Traditional Dai Lue Community on
Present Shan Land
งานวิ จยั
2552 – 2553
2553 – 2554

พัฒนาการรูปแบบบ้านเรือนไตลือ้ เมืองลา รัฐฉาน ประเทศพม่า ทุนสมับสนุ นการ
วิจยั จาก สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะผูช้ ่วยวิจยั “การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ทแ่ี ตกต่างของ
กลุ่มชาติพนั ธุไ์ ท-ลาว ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ า ภาคกลางของประเทศไทย” Holistic Study for
the Adaptability in the Different Context of Tai-Lao Ethnic in the Central
Region Basin of Thailand ศาสตราจารย์ อรศิร ิ ปาณินท์

นางสาวณัชวิ ชญ์ ติ กลุ
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ รองศาสตราจารย์ ระดับ 8
314/6 หมู่ 5 แขวงทุง่ ครุ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
ที่อยู่
ที่ทางาน

โทรศัพท์

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
053-873360
โทรสาร
053-873363

โทรศัพท์มือถือ

081-3257872

E-mail address

nachawit@mju.ac.th, nachawit@gmail.com

ใบประกอบวิ ชาชีพ

ภาคีสถาปนิก เลขทะเบียน ภ-สถ 5579 โดยสภาสถาปนิก

การศึกษา
ปี
2541
2544
2553

สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

คอ.บ.

สถาปั ตยกรรม

คพ.ม.
วศ.ด.

เคหะพัฒนศาสตร์
การออกแบบและผลิตแบบ
บูรณาการ

ประวัติการทางาน
2541-2554 รองศาสตราจารย์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
2554-ปั จจุบนั รองศาสตราจารย์ , คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ แ ละการออกแบบสิ่ ง แวดล้ อ ม ,
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขาวิ ชาที่มีความชานาญพิ เศษ

1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.

การจัดการสิง่ แวดล้อม
การออกแบบสถาปั ตยกรรมทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
การวิเคราะห์วฏั จักรชีวติ และประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมอาคาร
จิตวิทยาสถาปั ตยกรรม
การจัดการวัสดุและควบคุมสิง่ ของคงคลัง
การบริหารโครงการก่อสร้าง
การวางแผนและควบคุมการก่อสร้าง

ตาราและผลงานที่ได้รบั การตีพิมพ์
2548
2551
2553
2006

2007

2009

2009

2010
2010

2010

จิตวิทยาอุตสาหกรรม. การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ. การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี.
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจในงานสถาปั ตยกรรม. สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์. พิมพ์
ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ.
“What Constitute Good Ecodesign Tools?”, Proceedings of the 1st International
Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2006), Chiang Mai,
Thailand, November 29th - December 1st.
“The Status of Ecodesign in Architecture in Thiland”, Proceedings of the 3rd
International Conference on Life Cycle Management (LCM 2007), Zurich,
Switzerland, August 27th – 29th.
“Building Materials Selection for Reducing Global Warming”, The Architectural
Journal of the Association of Siamese Architects Under Royal Patronage, Vol.
52, No. 1, pp. 106-110.
“Uncertainties in LCA Data: A User Perspective”, Proceedings of the 2nd
International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2009),
Chiang Rai, Thailand, December 2nd – 4th.
“Eco-Design Tools for Architects”, The Architectural Journal of the Association of
Siamese Architects Under Royal Patronage, Vol. 53, No. 7, pp. 111-114.
“Assessment of Environmental Impact of Thai Housing”, Proceedings of the
International Sustainable Building Symposium (ISBS 2010), Ankara, Turkey,
May 25th – 31st.
“Environmental Impact of Marble Tiles Production”, Journal of the Science
Faculty of Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Vol. 10, No. 2, pp. 45-49.

2010
2011
2012

“Assessing the Environmental Impact of Ceramic Tile Production in Thailand”,
Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol. 118, No. 10, pp. 1-8.
“SArch for Assessing Environmental Impact of Thai Housing”, Journal of
Housing and the Built Environment. Vol. 26, No. 2, pp. 185-200.
“Selecting Materials for Environmental-Friendly Buildings: The Need for
Improved Environmental Impact Data”, Civil Engineering Dimension, Vol. 14, No.
1, pp. 42-50.

งานวิ จยั
2549

2550

2550

2552

2552

สถานภาพการออกแบบสถาปั ตยกรรมที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมในประเทศไทย (The
Status of EcoDesign in Architecture in Thailand) ได้ ร ั บ ทุ น อุ ด หนุ นการวิ จ ั ย จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี งบประมาณ 2549 งบประมาณที่ได้รบั
50,000 บาท
การศึก ษาผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ มจากการผลิต กระเบื้อ งเซรามิค ส าหรับ ปูพ้ืน ใน
ประเทศไทยโดยใช้วธิ กี ารประเมินวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment
of Ceramic Tile Production in Thailand) ได้รบั ทุนอุดหนุ นการวิจยั จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี งบประมาณ 2550 งบประมาณทีไ่ ด้รบั 50,000 บาท
การพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูปช่วยเลือกวัสดุในการออกแบบสถาปั ตยกรรมเพื่อลดปั ญหา
ส ภ า ว ะ โ ล ก ร้ อ น ( Development of Building Materials Selection in Architectural
Design Software for Reducing Global Warming in Thailand) ได้ร ับ ทุ น อุ ด หนุ น การ
วิจยั จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ปี งบประมาณ 2550 งบประมาณที่ ได้รบั
400,000 บาท
การพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูปช่วยเลือกวัสดุในการออกแบบสถาปั ตยกรรม ระยะที่ 2
( Development of Building Materials Selection in Architectural Design Software
Phase 2) ได้ ร ับ ทุ น อุ ด หนุ น การวิจ ัย จากส านั ก งานคณะกรรมการวิจ ัย แห่ ง ชาติ
ปี งบประมาณ 2552 งบประมาณทีไ่ ด้รบั 1,200,000 บาท
การเปรีย บเทีย บผลกระทบต่ อ ภาวะโลกร้ อ นจากการผลิต กระเบื้อ งเซรามิค ใน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (Comparative Global Warming
of Ceramic Tile Production in SMEs in Thailand) ได้ ร ั บ ทุ น อุ ด หนุ นการวิ จ ั ย จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี งบประมาณ 2552 งบประมาณที่ได้รบั
50,000 บาท

นายแทนวุธธา ไทยสันทัด
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ อาจารย์
63 หมูท่ ่ี 4 ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
ที่อยู่
ที่ทางาน

โทรศัพท์

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
053-873360
โทรสาร
053-873363

โทรศัพท์มือถือ

08-14330825

E-mail address

tanwutta@mju.ac.th, tanwutta@yahoo.com

ใบประกอบวิ ชาชีพ
การศึกษา
ปี

สถานศึกษา

คุณวุฒิ

2551

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปร.ด.

2547
2541

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

ศ.ม.
ศป.บ.

สาขาวิ ชา
การจัดการมรดกทาง
สถาปั ตยกรรมกับการ
ท่องเทีย่ ว (นานาชาติ)
ภาพพิมพ์
ศิลปะภาพพิมพ์

การอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ
-“FUTURE IN MIND” by Jarg Geismar and art students from
various universities in Bangkok with Goethe Institute at National Gallery,
Bangkok
-LA Department workshop, Oklahoma State U.
การรับทุน
-ทุนสกอ.(UDC.) ตามความต้องการของสถาบันเพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกใน
ประเทศ
-Little Ripple Design Study Foundation to supplement participation in

Landscape Architecture Scholarly Exchange Program 2011 at Oklahoma
State University, USA.
การสอน
ระดับนานาชาติ

-Visiting scholar in the Exchange Scholar Program with the Landscape
Architecture Program, Oklahoma State University topic in Thai Resort
Studio of Prof. Paul Hsu’s class

2551-ปั จจุบนั
ปริ ญญาตรี
ออกแบบเบือ้ งต้นในงาน
สถาปั ตยกรรม
การแสดงแบบสถาปั ตยกรรม
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ
การขียนแบบสถาปั ตยกรรม
ออกแบบสถาปั ตยกรรม 1
ประวัตศิ าสตร์สถาปั ตยกรรม 1
ประวัตศิ าสตร์สถาปั ตยกรรม 2
การอนุ รกั ษ์ชุมชนเมือง(สอน
ร่วม)
วิทยานิพนธ์ภูมสิ ถาปั ตยกรรม
วิทยานิพนธ์สถาปั ตยกรรม

ระหัส

ปริ ญญาโท

ระหัส

สถ111

สัมมนา

ผส572

สถ112
สถ113
ภส221
สถ171
สถ181
สถ211
สถ212
สถ541

ระเบียบวิธวี จิ ยั
การอนุ รกั ษ์ชุมชนเมือง
วิทยานิพนธ์

ผส571
ผส642
ผส673

วิทยานิพนธ์

ผส674

ภส598
สถ582

ผลงานทางศิ ลปะ
การแสดงผลงานระดับชาติ
-การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิ นรุ่นเยาว์ ครัง้ ที่ 15-19
-การแสดงศิลปกรรมนาสิง่ ทีด่ สี ่ชู วี ติ โดยบริษทั โตชิบาไทยแลนด์ ครัง้ ที่10, 12-14, 21
-การแสดงศิลปกรรมการปิ โตเลียมแห่งประเทศไทย 2544
-การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย 2543-2544
-การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที4่ 6-51
การแสดงผลงานระดับนานาชาติ
2001
-International Print Triennial in Kanagawa 2001, Japan

2003

2005
2007
เกียรติประวัติ

-The International Print and Drawing Exhibition on the Occasion of 60th Anniversary
Celebration of Silpakorn University, Thailand
- International Print Biennial in Beijing, China
- The 11th International Print and Drawing Exhibition 2003, R.O.C Taiwan
-“PRINT Exhibition Tokyo 2003” works by students from Tama Art University and
Silpakorn University, Japan
-“TOKYO HANGA 2005” International Print Exhibition Japan and Thailand, Japan
- International Print Exhibition, Japan and Thailand, Kyoto Hanga, Japan
-รางวัลสนับสนุนศิลปิ นรุ่นเยาว์(ธนาคารกสิกรไทย) การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของ
ศิลปิ นรุน่ เยาว์ ครัง้ ที่ 15
-รางวัลสนับสนุนศิลปิ นรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิ นรุน่ เยาว์ ครัง้ ที่ 18
-รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย ประจาปี
2543
-รางวัลเกียรตินิยมอันดับ๓เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ ที่47

ผลงานสะสม
-Swissotel Nai Lert Park Hotel, Bangkok
-หอศิลป์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาใหญ่
-หอศิลป์ แห่งชาติ, กระทรวงวัฒนธรรม
ผลงานการออกแบบ
-สร้างภาพร่างเวทีเดินแบบสาหรับสินค้า Guess Footwear (2542)
ผลงานการออกแบบสิง่ พิมพ์
-ออกแบบชุดไปรษณียบัตร คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2542)
-ทีมออกแบบปกและภาพประกอบหนังสือแปลของ “มนันยา” สานักพิมพ์มติชน จานวน5เล่ม
(2548)ดังนี้
1. ฆ่าผัวมันเสีย (เอาเมียมันมา…ตาละลา)
2.สารพัดเพีย้ น
3.หมายิม้
4.ใครแค้น แค้นใคร
5.ศพแค้น
การทางาน
-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน Thup Art Collection, O.P.PLACE 30/1 ตรอกโอเรียลเต็ล ถนนเจริญกรุง
ซอย38 กรุงเทพฯ (2004)

ธุรกิ จส่วนตัว
-Keetabura Café & Collections, Chiang Mai
ผลงานวิ จยั
1. “การระบายออกความขุน่ ข้องหมองใจด้วยการแสดงออกทางศิลปะภาพพิมพ์” วิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ ประสานมิตร (1451)
2. “บันทึกด้วยภาษาของข้าพเจ้า” วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร(2547)
3.“Securing a sustainable future for Chiang Mai’s historical ruins: a case study of ten
abandoned wat within the city’s walls” Ph.D. Dissertation, Graduated School, Silpakorn
University (2008)
4.“บทบาทหน้าทีข่ องศูนย์รวมพรรณไม้บา้ นร่มเกล้าในพระราชดาริ”เอกสารประกอบในโครงการ
ออกแบบวางผังและปรับปรุงภูมสิ ถาปั ตยกรรม ศูนย์รวมพันธุไ์ ม้บา้ นร่มเกล้าในพระราชดาริ องค์การ
สวนพฤษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตาบลบ่อภาค อาเภอชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก โดยศูนย์บริการการออกแบนิเวศน์สงิ่ แวดล้อมชุมชน คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2552)
5.เอกสารประกอบเกี่ย วกับ ประวัติศ าสตร์ , ชุ ม ชน, และผลกระทบจากการท่ อ งเที่ย ว งาน
ออกแบบปรับปรุงภูมทิ ศั น์รมิ ฝั ง่ แม่น้ าปิ งเชิงสะพานป่ าตัน ตาบลฟ้ าฮ่าม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
และงานออกแบบปรับ ปรุง ภูม ิทศั น์ ก าดท่า น้ า ชุ มชน ต าบลสัน ผีเ สื้อ อ าเภอเมือ ง จังหวัดเชีย งใหม่
องค์ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด เชีย งใหม่ โดยศู นย์บ ริการการออกแบบนิเ วศน์ ส ิ่งแวดล้อ มชุ มชน คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2552)
6.“การเปรียบเทียบทัศนคติและความเชื่อเรื่องการครอบครูในสถาบันศิลปะ กรณีศึกษา: พิธ ี
ครอบครูกินอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้” สนับสนุ นโดยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ (2553)
7.เอกสารประกอบ “แผนแม่บทพัฒนาอาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา” เสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ประจาปี งบประมาณ2553 โดยศูนย์บริการการออกแบบนิเวศน์สงิ่ แวดล้อมชุมชน คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บทความ
“การเปรียบเทียบทัศนคติและความเชื่อเรือ่ งการครอบครูในสถาบันศิลปะ กรณีศกึ ษา: พิธคี รอบ
ครูกนิ อ้อไหว้ครูศลิ ปะอย่างบูรณาการ”, ARCH-E จุลสารวิชาการคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ปี ท1่ี ,ฉบับที1่ , หน้า 54-68 ,2553
Article

“The Phenomenon of Abandoned Monasteries in Chiang Mai: The Case of the Old City
Walled Area” The Journal of International Program in Architectural Heritage Management and
Tourism(AHMT) Issue 01December 2008
ผลงานวิจยั ในปั จจุบนั
1.
“วัดร้างปั ญหาและโอกาสสาหรับเมืองเก่าเชียงใหม่”สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(วช.)ปี งบประมาณ 2554
2. “ศักยภาพการพัฒนาอาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่”สานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) ปี งบประมาณ 2554 ทุนนวมินทร์(วิจยั ร่วม)

นายพันธุร์ ะวี กองบุญเทียม
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ อาจารย์
149/1 หมู่ 2 ต าบลสัน ก าแพง อ าเภอสัน ก าแพง จัง หวัด เชีย งใหม่
ที่อยู่
50130
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัย
ที่ทางาน
แม่โจ้
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
053-873360
โทรสาร
053-873363
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ

089-4295970

E-mail address

punravee@mju.ac.th, punravee@gmail.com

ใบประกอบวิ ชาชีพ

ภาคีวศิ วกร สาขาวิศวกรรมโยธา เลขทะเบียน ภย.30259 โดยสภา
วิศวกร

การศึกษา
ปี

สถานศึกษา

2554 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2546 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2543 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลที่ได้รบั
2550

2549

2547

คุณวุฒิ
วศ.ด
วศ.ม
วศ.บ

สาขาวิ ชา
สาขาวิศวกรรมพลังงาน
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมโยธา

รางวัลบทความวิจยั ดีเด่นการประชุมวิชาการวิศวกรรมขนส่งแห่งชาติ ครัง้ ที่ 4
"แผนการจัดการสาหรับการดาเนินการระบบรถโดยสารประจาทางด่วนพิเศษใน
เมืองเชียงใหม่"
รางวัลบทความยอดเยีย่ มประเภทนักวิจยั การประชุมวิชาการวิศวกรรมขนส่ง
แห่งชาติ ครัง้ ที่ 3
“การคัดเลือกเทคโนโลยีระบบขนส่งมวลชนสาหรับเมืองภูมภิ าค: กรณีศกึ ษา
เมืองเชียงใหม่”
รางวัลบทความวิจยั ดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมขนส่งแห่งชาติ ครัง้ ที่ 2

“A Stochastic Market Clustering Air Travel Demand Forecasting Model:
Chiang Mai as Aviation Hub Scenarios”

การอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ
2550
Training Course “Bus Rapid Transit Training Course” GTZ Sustainable Urban
Transport Project (SUTP), Nakorn Ratchasima, Thailand
2548
Workshop Training Course “Sustainable Urban Transport and Land use
Planning” SPARKLE in Asia Pro Eco Program of European Commission, Chiang
Mai, Thailand
2543
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “วิธกี ารดาเนินการในการตรวจสอบความปลอดภัยของถนน”
สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
การสอน
2553-ปั จจุบนั
ปริ ญญาตรี

รหัส

ปริ ญญาโท

กลศาสตร์โครงสร้างในงาน
สถาปั ตยกรรม
โครงสร้างไม้และเหล็กในงาน
สถาปั ตยกรรม

สถ272

โครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กในงานสถาปั ตยกรรม

สถ372

ระบบภูมสิ ารสนเทศและการ
ผส541
ประยุกต์
วิทยาการวิจยั ทางการออกแบบ ผส571
และวางแผนสิง่ แวดล้อม (ร่วม
สอน)
ปฏิบตั กิ ารวางแผนและ
ผส521
ออกแบบสิง่ แวดล้อม 1 (ร่วม
สอน)

ระบบโครงสร้างงาน
สถาปั ตยกรรม
สารวจและการวางผังบริเวณ
กลศาสตร์และโครงสร้างงาน
ภูมทิ ศั น์เบือ้ งต้น

สถ375

สถ274

สถ241
ภท282

รหัส

การประมาณราคาการก่อสร้าง
งานภูมทิ ศั น์
การสร้างและตกแต่งภูมทิ ศั น์
กลศาสตร์โครงสร้าง
การออกแบบโครงสร้าง

ภท382
ภท442
วก311
วก312

ประสบการณ์การทางาน
ปั จจุบนั
อาจารย์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2549-2552 วิศวกรโยธา/นักวิจยั ด้านการขนส่ง/ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การโครงการ
สถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547-2549 นักวิจยั
สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2546
วิศวกรโยธา
บริษทั เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จากัด กรุงเทพมหานคร
2544-2545 ผูช้ ่วยนักวิจยั
ศูนย์วชิ าการจัดระบบการจราจรและการขนส่งเมืองภูมภิ าค ภาคเหนือ ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2543
วิศวกรโยธา
บริษทั ไทยล้านนาบิลดิง้ จากัด จังหวัดเชียงใหม่
บทความทางวิ ชาการทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์
2555
“Forecasting of Energy Consumption and Pollutant Emission for Road
Transportation Policies Evaluation”, Energy Research Journal, Volume 2, Issue
1, Science Publications, New York, USA. : pp 6-16 (DOI:
10.3844/erjsp.2011.6.16)
2552
“แบบจำลองระบบพลวัตของกำรใช้พลังงำนในกำรขนส่งในระดับภูมภิ ำคของประเทศ
ไทย : กรณีศกึ ษำเขตเมืองเชียงใหม่”, กำรประชุมวิชำกำรวิศวกรรมโยธำแห่งชำติครัง้ ที ่
14, จังหวัดนครราชสีมา, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์
2551
“กำรใช้พลังงำนในภำคกำรขนส่งในเมืองภูมภิ ำค: กรณีศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ ”, กำร
ประชุมวิชำกำรวิศวกรรมโยธำแห่งชำติครัง้ ที ่ 13, จังหวัดชลบุร,ี วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์: in [CD-ROM]

2550

2550

2549

2549

2549

2004

2548

2547

2547

2003

“แผนกำรจัดกำรสำหรับกำรดำเนินกำรระบบรถโดยสำรประจำทำงด่วนพิเศษในเมือง
เชียงใหม่”, กำรประชุมวิชำกำรกำรขนส่งครัง้ ที ่ 4, จังหวัดเชียงใหม่, วิศ วกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์: หน้า NTC4-37 in [CD-ROM] (รางวัลบทความ
วิจยั ดีเด่น)
“กำรศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนต่อระบบขนส่งมวลชนสำหรับเมืองเชียงใหม่ ”,
กำรประชุมวิชำกำรวิศวกรรมล้ำนนำครัง้ ที ่ 1, จังหวัดเชียงใหม่, วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์: in [CD-ROM]
“กำรคัด เลือ กเทคโนโลยีร ะบบขนส่ ง มวลชนส ำหรับ เมือ งภู ม ิภ ำค:กรณี ศึก ษำเมือ ง
เชียงใหม่”, กำรประชุมวิชำกำรกำรขนส่งครัง้ ที ่ 3, จังหวัดข่อ นแก่ น , วิศ วกรรมสถาน
แห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ภัม ภ์: in [CD-ROM] (รางวัล บทความยอดเยี่ย ม
ประเภทนักวิจยั )
“กำรจัดระเบียบรถขนส่งสำธำรณะในเขตเมืองเชียงใหม่ ”, กำรประชุมวิศวกรรมโยธำ
แห่งชำติครัง้ ที ่ 11, จังหวัดภูเก็ต , วิศ วกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป
ภัมภ์: หน้า TRP060 in [CD-ROM]
“กำรพยำกรณ์ปริมำณกำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิงสำหรับกำรจรำจรในโครงข่ำยถนนเขต
เมืองเชียงใหม่”, กำรประชุมวิศวกรรมโยธำแห่งชำติครัง้ ที ่ 11, จังหวัดภูเก็ต, วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์: หน้า TRP055 in [CD-ROM]
“AStochastic Market Clustering Air Travel Demand Forecasting Model : Chiang Mai
as Aviation Hub Scenarios”, The Second National Transport Conference, Bangkok,
Thailand. : pp. 52-57 (Best Paper Award)
“กำรพยำกรณ์ปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงรถไฟ:กรณีมกี ำรขยำยเส้นทำงรถไฟสำย
เหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ”, กำรประชุมวิศวกรรมโยธำแห่งชำติครัง้ ที ่ 10, จังหวัด
ชลบุร,ี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์: หน้า TRP59-TRP64
“คุ ณ ลัก ษณะและพฤติก รรมกำรเดิน ทำงของผู้โ ดยสำรทีเ่ ดิน ทำงเข้ำ -ออกจัง หวัด
เชียงใหม่”,กำรประชุมวิศวกรรมขนส่งแห่งชำติครัง้ ที ่ 2, กรุงเทพฯ, วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์: หน้า58-66
“กำรเปรีย บเทีย บคุ ณ ลัก ษณะกำรเดิน ทำงและกำรใช้ย ำนพำหนะในครัว เรือ นของ
ประชำกรในเขตเมืองหลักภูมภิ ำค”, กำรประชุมวิศวกรรมโยธำแห่งชำติครัง้ ที ่ 9, จังหวัด
เพชรบุร,ี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์: หน้า TRP-48–TRP53
“Travel Characteristics and Fuel Energy Consumption of Household Vehicles in
Chiang Mai Urban Area”, The International Student Seminar on Transport
Research, Bangkok, Thailand.

2003

2546

“Fuel Consumption Models of Household Vehicles in Chiang Mai Urban Area”,
Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.5, Fukuoka,
Japan. : pp. 2,408-2,421
“กำรคำดคะเนปริมำณกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยำนพำหนะในครัวเรือนในเขตเมือง
เชียงใหม่”, กำรประชุมวิชำกำรวิศวกรรมขนส่งแห่งชำติครัง้ ที ่ 1.คณะอนุ กรรมการสาขา
วิศวกรรมจราจรและขนส่ง ในคณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์: หน้า 6-14
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การศึกษา
ปี
2549
2546
2544

คุณวุฒิ

สถานศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ล้านนา

สาขาวิ ชา

ผ.ม.
คอ.บ

การวางผังชุมชน
สถาปั ตยกรรม

ปวส.

ช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม

ประสบการณ์การทางาน
2550-ปั จจุบนั อาจารย์, คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2547-2549 ผูช้ ่วยวิจยั , หน่วยวิจยั การอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูชุมชน คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546-2547 สถาปนิก, บริษทั ซเฟี ย ดีไซน์ แอนด์ แอสโซชิเอทส์ จากัด
2545-2546 ผูช้ ่วยสถาปนิก, บริษทั ซเฟี ย ดีไซน์ แอนด์ แอสโซชิเอทส์ จากัด
บทความทางวิ ชาการ
2550
นายวิทยา ดวงธิมา “การอนุรกั ษ์ชุมชนไทยเขิน บ้านสันก้างปลา จังหวัดเชียงใหม่”
2550
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครัง้ ที่ 1 การนาเสนอผลงานวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (การนาเสนอผลงานด้วยวาจา)

2006

งานวิ จยั
2554
2550

2549
2549
2548
2548
2548
2548

Daungthima , W. “Local Belief System and the Identity of TAI-KHEUN Community
at BAN SAN KANGPLA, Chiang Mai, Thailand”, in the publication series: Asian
Approaches to Conservation Research Conference of the UNESCO-ICCROM
Asian Academy for Heritage Management. (in press).
การบูรณาการมรดกประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเทีย่ วชุมชนอย่างยังยื
่ น
ของ อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาต้นแบบกระบวนการวางแผนเพื่อสร้างสุขภาวะระดับท้องถิน่
โครงการการจัดทาแผนและผังกายภาพพัฒนาชุมชนทีป่ ระสบอุทกภัยและพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย
ริมฝั ง่ แม่น้าเจ้า พระยาและคลองสายหลักในกรุงเทพมหานคร
เทีย่ วชุมชนอัมพวาและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงในจังหวัดสมุทรสงคราม
มรดกทางวัฒนธรรมชุมชนอัมพวา เทศบาลตาบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
การจัดทาแผนที่แสดงสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย: กรณีศกึ ษา
เรือ่ ง ความอยูด่ มี สี ุข
แผนทีม่ รดกวัฒนธรรมเมืองทับเทีย่ ง จังหวัดตรัง , สานักงานนโยบายและแผนธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เมืองเก่า: พืน้ ทีเ่ กาะรัตนโกสินทร์, สานักงานนโยบายและแผนธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่
โดยรอบ

งานบริ การวิ ชาการ
2554
โครงการออกแบบวางผังและปรับปรุงภูมสิ ถาปั ตยกรรม ศูนย์รวมพรรณไม้บา้ นร่มเกล้า
2554
ในพระราชดาริองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2550
โครงการศึกษาและออกแบบปรับปรุงภูมสิ ถาปั ตยกรรม ศูนย์อนุ รกั ษ์ช้างไทย อ.ห้าง
ฉัตร จ.ลาปาง
2550
โครงการศึกษาและออกแบบปรับปรุงบริเวณโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลนครนครลาปาง
เพื่อปรับปรุงเป็ นสวนสาธารณะทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
2550
โครงการศึกษาและออกแบบปรับปรุงบริเวณชุมชนนาก่วม ของเทศบาลนครนครลาปาง
เพื่อปรับปรุงเป็ นสวนสาธารณะทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
2550
โครงการออกแบบปรับปรุงงานสถาปั ตยกรรมและปรับปรุงภูมทิ ศั น์ สถานีพฒ
ั นาเกษตร
ทีส่ งู ตามพระราชดาริ ดอยม่อนล้าน
2550
โครงการ 80 พรรษา 80 พรรณไม้หมายทาง

นายวุฒิกานต์ ปุระพรหม
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ อาจารย์
ที่อยู่
ที่ทางาน

โทรศัพท์

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัย
แม่โจ้
ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
053-873360
โทรสาร
053-873363

โทรศัพท์มือถือ

086-6701808

E-mail address

tong_architect@hotmail.com , puraprom_w@mju.ac.th

ใบประกอบวิ ชาชีพ

ภาคีสถาปนิก เลขทะเบียน ภ-สถ 10270 โดยสภาสถาปนิก

การศึกษา
ปี

คุณวุฒิ

สถานศึกษา

2550

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถ.ม

2547

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ล้านนา

สถ.บ

สาขาวิ ชา
เทคโนโลยีสถาปั ตยกรรม
และสิง่ แวดล้อม
เทคโนโลยีสถาปั ตยกรรม

ประสบการณ์การทางาน
2550-ปั จจุบนั
อาจารย์, คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2548-2550
สถาปนิกอิสระ, สถาปนิกทีป่ รึกษา ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่ 49
2549
อาจารย์ผชู้ ่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีอาคาร
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547-2548
สถาปนิกทีป่ รึกษาโครงการก่อสร้างบ้านประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่
2547
สถาปนิกฝึกงาน บ.บุนนาค อาคิเทค ซ.5 เอกมัย กทม.
2546-2547
สถาปนิกทีป่ รึกษาโครงการบ้านจัดสรร บริษทั วังน้าริน จากัด เชียงใหม่
2545-2546
ผูช้ ่วยสถาปนิกบริษทั วังน้าริน จากัด เชียงใหม่

บทความทางวิ ชาการ
2550
ปั จจัยที่มผี ลต่ อ การคายน้ า ของต้นไม้และการประยุกต์ภายในอาคารในเขตร้อ นชื้น
(Factors Affecting Plant Transpiration and Outdoor Applications in Hot-Humid
Climate) คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545
การออกแบบและปรับปรุงสถาปั ต ยกรรม ชุมชนวัดเกตุ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ประสบการณ์ วิชาชีพ
อาคารสาธารณะ
2554
ออกแบบปรับปรุงอาคารศูนย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2554
โรงแรม “เชียงใหม่ 49 รีสอร์ต” ตาบลบ้านโปง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2554
อาคารแสดงงาน บริษทั วังน้ าริน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2554
อาคารสานักงาน ห.จ.ก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรักชัน่ สาขาอาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่
2554
อาคารทีพ่ กั รับรอง “แม่บุญเรือง รีสอร์ต” ถนนริมน้ าปิ ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2554
ออกแบบ “ซุม้ ประตูวดั 9 วัด” เนื่องในวันครบรอบ 39 ปี ท่านมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี
ในพืน้ ทีว่ ดั อาเภอเชียงของ เขตจังหวัดเชียงราย
2554
โกดังเก็บสินค้า บริษทั เอ.พลัส โปรดักส์ อาเภอบ้านปึ ก จังหวัดชลบุร ี
2553
เรือนแปลงเพาะชาเพื่อการวิจยั คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2553
อาคารห้องน้ านักศึกษา คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2553
อาคารหอศิลป์ แสงทิพย์ หอแสดงประวัติ ท่านมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี อาเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
2553
พืน้ ทีแ่ สดงนิทรรศการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
2553
ออกแบบปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2553
อาคารสานักงาน บริษทั เอ.พลัส โปรดักส์ อาเภอบ้านปึ ก จังหวัดชลบุร ี
2553
โครงการออกแบบพืน้ ทีข่ ายอาหาร เครือ่ งดื่ม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2553
โครงการศึกษาสารวจออกแบบพัฒนาแหล่งเทีย่ วทางน้ าจังหวัดเชียงใหม่
บนพืน้ ทีว่ ดั ชัยมงคล อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ของ อบต.สันผีเสือ้ จังหวัดเชียงใหม่
2552
อุโบสถ วัดป่ าวิมตุ ตยาลัย ท่านมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2552
โครงการออกแบบงานสถาปั ตยกรรมและจัดสรรงานภูมทิ ศั น์
“ศูนย์วปิ ั สสนาสุธธาธรรม” อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
2552
ศูนย์ฝึกกีฬา กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุพ์ ชื ณ อุทยานพืชสวนโลกฯ
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อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
อาคารหอพัก 3 ชัน้ ขนาด 40 ห้อง ตระกูลเจริญวรรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
โกดังเก็บสินค้า คุณกฤษณะ จิยะพงษ์ อาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
ออกแบบปรับปรุงห้องประชุม คณะศิลปกรรมการออกแบบและสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา
อาคารสานักงานสถาปนิกปุระพรหม อาคิเทก อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรม “เขินจันทร์ รีสอร์ต” อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อาคารสานักงาน “บ้านวังน้ าริน” อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สถานทีจ่ ดั เลีย้ ง แสดงงาน “บ้านวัลลา เรสซิเดน” อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อาคารสานักงาน “โครงการจัดสรรสราญรมณ์ วิวดอย” อาเภอสันป่ าตอง
จังหวัดเชียงใหม่
อาคารกุฏิ วัดบ้านถ้า (บ้านห้วยน้าขาว) อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
“จันทร์เพ็ญสปา” พันทิพย์พลาซ่า อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์แสดงสินค้า “กาดสล่า” ถนนริมคลองชลประทาน
อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
อาคารชุดพักอาศัยรวม ตระกูลรัตวิ ณิชย์ อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่

อาคารพักอาศัย
2554
โครงการออกแบบ “บ้านคหบดีรตั น์” คุณเนติมา คหบดีรตั น์
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
2554
โครงการออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ คุณศุภลักษณ์ สุรนิ ทร์
อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2554
โครงการออกแบบบ้านพักอาศัย ชัน้ เดียว คุณแสงเดือน ไหวเคลื่อน
อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2554
โครงการออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ คุณปริญญา จองไพจิตรสกุล
อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
2554
โครงการออกแบบปรับปรุงและต่อเติมบ้านพักอาศัย ของชุมชนบ้านกิว่ แลน้อย
อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2554
โครงการออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ คุณคงณัฐ ไหวประเสริฐ
อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุร ี
2553
โครงการออกแบบและก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ คุณสุทศั น์ เตชรังษ์
อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2553
โครงการออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ คุณมานิตย์ กาสสนุก
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
2553
โครงการออกแบบและก่อสร้าง “บ้านเจริญวรรณ์” คุณกริช เจริญวรรณ์
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อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ คุณแสงทอง ดวงไทย อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
โครงการออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ คุณอุทยั คุณกรุณา เซ็นภักดี
อาเภอภูรงั กา จังหวัดพะเยา
โครงการออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ คุณภัทร อัครชิโนเรศ
อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการออกแบบและก่อสร้าง “บ้าน CM49” คุณคนกฤช อินทรชลิต
อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการออกแบบและก่อสร้าง “บ้านกาวิละ” คุณวสันต์ คุณเรณู กาวิละ
อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ คุณเกรียงศักดิ ์ นนทคาจันทร์
อาเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี
โครงการออกแบบและก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ คุณประพันธ์ เจริญจิต
อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการออกแบบและก่อสร้าง “บ้านคูรพ์ พิ ฒ
ั น์ ” คุณชุมพร คูรพ์ พิ ฒ
ั น์
อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการออกแบบเรือนหมู่พกั รับรอง ตระกูลปั ญโญใหญ่
อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการออกแบบเรือนหมู่พกั รับรอง คุณอานาจ อุปปิ นใจ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
โครงการก่อสร้างบ้านประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่
โครงการออกแบบและก่อสร้าง “บ้านสถาปนิกวุฒกิ านต์” คุณวุฒกิ านต์ ปุระพรหม
อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการออกแบบและก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ คุณสมศักดิ ์ พัคค์สุนทร
อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการออกแบบ เรือนหมู่พกั อาศัย 2 ชัน้ ตระกูลกลิน่ แก้ว
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการออกแบบและก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ ว่าทีร่ อ้ ยตรี ธนินทร์ สุวรรณสุภา
อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการออกแบบและก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ คุณอนุชา ฟองจิตเจริญ
อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการออกแบบและก่อสร้าง “บ้านวิรยิ านนท์” คุณปรียา วิรยิ านนท์
ตาบลบ้านเปา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการออกแบบบ้านจัดสรรและพืน้ ทีส่ าธารณะ “บ้านวังน้าริน” อาเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

งานบริ การวิ ชาการ
2554
คณะกรรมการกองทุนสรรหาทีด่ นิ และจัดตัง้ สานักงานถาวรกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา
2554
คณะกรรมการกองทุนสถาปนิกล้านนา
2553-2555 กรรมการบริหารคณะกรรมมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2553
ผูอ้ อกแบบตราสัญลักษณ์ “งานประชุมวิชาการดินและปุ๋ ย แห่งชาติ 2010”
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2553
รางวัลสถาปั ตยกรรมดีเด่น ทีส่ มควรได้รบั การเผยแพร่ “บ้าน CM49”
งานสถาปนิกล้านนา 53 คุม้ เจ้าบุรรี ตั น์ สีแ่ ยกกลางเวียง จ.เชียงใหม่
2553
สัมมนา “การบริหารระบบจัดการพลังงานภายในอาคารราชการ”
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
2553
เสวนาทางวิชาการ “ ฟื้ นวัดต่อเวียง ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคพายัพ เชียงใหม่
2552
กรรมการอานวยการประกวดแบบระดับนักศึกษาในงานประจาปี สถาปนิกล้านนา 52
ภายใต้หวั ข้อ “น้อยพองาม” โดยกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา
2552
คณะกรรมการ “หมอบ้าน” งานสถาปนิกล้านนา 52 จังหวัดเชียงใหม่
2551
รางวัลประกวดตราสัญลักษณ์ ประจาคณะคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2549
พิธเี ปิ ดโครงการศูนย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม ชัน้ 11 คณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548
“ห้องเรียนธรรมชาติ” จุฬาวิชาการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2548
ECO-SPHERE BIOLOGICAL HABITAT งานจุฬาวิชาการ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548
ศึกษาแนวทางการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนคร เพื่อการประหยัด
พลังงาน โดยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548
การออกแบบและเลือกใช้กระจกกันไฟสาหรับอาคาร ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแก
รนด์ไฮแอทท์ เอราวัณ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายภูวเดช วงศ์โสม
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
ที่ อยู่
ที่ ทางาน

โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
E-mail address
ใบประกอบวิ ชาชีพ

อาจารย์
87/212 ม .12 ตาบลสันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่
โจ้
ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
340-860073
860070-340
โทรสาร
087-1886915
phoowadech@mju.ac.th, phoowadechw@gmail.com
ภาคีส ถาปนิ ก สาขาสถาปั ตยกรรม เลขทะเบีย น ภ-สถ.7692โดยสภา
สถาปนิกสยาม

การศึกษา
ปี
สถานศึกษา

2551
2545

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสอน
2556-ปั จจุบนั
ปริ ญญาตรี
เทคโลโลยีอาคาร 1
ออกแบบสถาปั ตยกรรม5
ปฏิบตั วิ ชิ าชีพ
เตรียมวิทยานิพนธ์

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สถ.ม.
สถ.บ.

สาขาสถาปั ตยกรรม
สาขาสถาปั ตยกรรม

รหัส
สถ271
สถ381
สถ541
สถ581

ประสบการณ์การทางาน
ปั จจุบนั
อาจารย์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1441–1447 นายช่าง (สถาปนิก)
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
2551 -1452 สถาปนิกผูอ้ อกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
บ.จีระเดชกรุป๊ จังหวัดเชียงใหม่
2549 - 2550 สถาปนิกผูอ้ อกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

บ.Tri-Dhos Three Generation
โครงการ โรงเรียนนานาชาติ เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดเชียงใหม่
2548- 2549 สถาปนิกผูค้ วบคุมการก่อสร้าง
โครงการ ROOM 2 จังหวัดเชียงใหม่
2547 - 2548 สถาปนิกอิสระและรับเหมาก่อสร้างงานตกแต่งภายในจังหวัดเชียงใหม่
1457– 1456 ผูช้ ่วยวิจยั
โครงการชีวติ สาธารณะ-ท้องถิน่ น่าอยู่ (ล้านคาลาปาง) จังหวัดลาปาง
1454–1457 ทีมสถาปนิกทีป่ รึกษาโครงการ (consult)
บ .Inter PAC จากัด กทม. โครงการ Noble TARA จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์ วิชาชีพ
อาคารสาธารณะ
1441–1447 สถาปนิกประจาโครงการ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์
แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) โดยมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดังต่อไปนี้
- การออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา อาคารในสังกัดของสถาบันฯ
- การออกเอกสารราชการต่างๆของงานอาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ เช่น เอกสาร
ขอบเขตการจัดจ้าง (TOR) งานจัดจ้างก่อสร้างอาคาร งานจัดจ้างออกแบบอาคารและ
งานจัดจ้างอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- การติดต่อประสานงานและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา ณ สถานีทวนสัญญาณ ทีโอที อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ กม 55.5 .
- การติดต่อประสานงานและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระ
เกีย รติ 6 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา, นครราชสีมา, สงขลา, พิษ ณุ โลก และ
ขอนแก่น
- การติดต่อประสานงานและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง อุทยานดาราศาตร์
(Astro Park) ณ พืน้ ทีร่ าชพัสดุ หลังมูลนิธขิ าเทียม อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
- ติดต่อประสานงานการจัดทาเอกสาร รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) โครงการ
ก่ อ สร้า งหอดูด าวแห่ ง ชาติเ ฉลิม พระเกีย รติ 6 รอบพระชนมพรรษา ณ สถานี ท วน
สัญญาณ ทีโอที อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ กม 55.5 .
- เอกสารงบประมาณการก่อสร้าง ในส่วนของฝ่ ายอาคารสถานทีแ่ ละยานพาหนะ
ประจาปี งบประมาณ 1441– 1446
- กรรมการตรวจการจ้า งโครงการก่ อ สร้า งหอดู ด าวเฉลิม พระเกีย รติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา, นครราชสีมา, สงขลา, พิษณุโลก และ ขอนแก่น

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ ทีส่ ถาบันฯ ติดต่อเพื่อให้ได้มาซึง่ พืน้ ที่
ก่อสร้างหอดูดาวแห่งชาติฯ หอดูดาวภูมภิ าคฯ และอุทยานดาราศาตร์(Astro Park)
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง ในส่วนโครงการก่อสร้าง ในปี งบประมาณ 1444– 1446
1444

อาคารเครือ่ งเคลือบกระจกและอาคารปฏิบตั กิ าร ณ พืน้ ทีก่ ่อสร้าง Astro Park
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
อาคารพักอาศัย
2555
บ้านพักอาศัย 1 ชัน้ คุณทรงกฤษณ์ ภัทรชัยพร
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
1444
บ้านพักอาศัยชัน้ เดียว คุณ นพวริทธิ ์ โกมลวุฒสิ ทิ ธิ ์
อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2551
บ้านพักอาศัย 1 ชัน้ และบ้านแฝด คุณ จีรเดช จีระเดชากุล
โครงการ World club Land อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายพันธ์ศกั ดิ์ ภักดี
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ
ที่ อยู่
ที่ ทางาน

โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
E-mail address
ใบประกอบวิ ชาชีพ

อาจารย์
134/2 หมู2่ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
340-860073
860070-340
โทรสาร
084-1510909
punsak@mju.ac.th, punsak.pakdee@gmail.com
ภาคีสถาปนิก สาขาสถาปั ตยกรรม เลขทะเบียน ภ-สถ.8112
โดยสภาสถาปนิกสยาม

การศึกษา
ปี
สถานศึกษา

2555
2545

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สถ.ม.
สถ.บ.

สาขาสถาปั ตยกรรม
สาขาสถาปั ตยกรรม

การสอน
2556-ปั จจุบนั
ปริ ญญาตรี

คอมพิวเตอร์พน้ื ฐานสาหรับงานสถาปั ตยกรรม
คอมพิวเตอร์ขนั ้ สูงสาหรับงานสถาปั ตยกรรม
ออกแบบสถาปั ตยกรรม5
ออกแบบสถาปั ตยกรรม4
เตรียมวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

รหัส

สถ275
สถ373
สถ381
สถ382
สถ581
สถ582

ประสบการณ์การทางาน
2556-ปั จจุบนั อาจารย์
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1444–1447 สถาปนิก
บริษทั วินด์ชลิ จากัด สานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่เลขที่ 159/16 หมู่ 17 ถนน กาญจนาภิเษก
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีพฒ
ั นา กรุงเทพมห่นคร
2551 - 2555 อาจารย์พเิ ศษ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2549 -1455 สถาปนิก
บริษทั เอทรีดพี ลัสจากัด จังหวัดเชียงใหม่
2547 - 2549 สถาปนิก
บริษทั ดิจติ อลโฟล์ดจี ากัด จังหวัดเชียงใหม่
2545 - 2547 อาจารย์ผชู้ ่วยสอน
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานทางวิ ชาการ
2545 ผูช้ ่วยวิจยั เรือ่ งการวิเคราะห์โครงสร้างของเรือ่ นกาแลและแนวทางการออกแบบ
2546 ผู้ช่วยวิจยั เรื่องภูมปิ ั ญญาด้านการใช้วสั ดุและเทคนิควิทยาการก่อสร้างของงานสถาปั ตยกรรมพื้น
ถิน่ ประเภทอาคารเพื่อการค้าของเชียงใหม่และหลวงพระบาง
2555 วิทยานิพนธ์ เรือ่ งการวิเคราะห์สดั ส่วนวิหารล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ดว้ ยการทาภาพเชิงซ้อน
2556 การเพิม่ มูลค่าวัสดุพน้ื ถิน่ หญ้าแฝกเป็ นวัสดุก่อสร้าง ภายใต้โครงการหลัก “โครงการขยายผลการ
ใช้ประโยชน์นวัตกรรมหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดาริ” ประจาปี งบประมาณ พ1447 .ศ.

ประสบการณ์ วิชาชีพ
อาคารสาธารณะ
1447
- สถาปนิกออกแบบโครงการอุทยายวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของโครงการ สานักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีต่ งั ้ โครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตดอยคา
- สถาปนิกออกแบบโครงการ อาคารทีท่ าการ การไฟฟ้ านครหลวงบางบัวทอง
เจ้าของโครงการ การไฟฟ้ านครหลวงบางบัวทอง
ทีต่ งั ้ โครงการ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
-โครงการ สถานีบริการค้า PTT Community Mall เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ ป.ต.ท. ทีต่ งั ้ โครงการ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
-โครงการ SC Group Building เจ้าของโครงการ บริษทั เอส ซี กรุบ๊ จากัด
ทีต่ งั ้ โครงการ ถนนบางนา-ตราด กม.4.5 กรุงเทพมหานคร
2555
-โครงการ สถานีบริการค้า PTT Post Park Community Mall
เจ้าของโครงการ ป.ต.ท. ทีต่ งั ้ โครงการ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
-โครงการ PTT Life Plaza เจ้าของโครงการ บริษทั เอส ซี กรุบ๊ จากัด
ทีต่ งั ้ โครงการ ถนนบางนา-ตราด กม.4.5 กรุงเทพมหานคร
- ออกแบบพื้นที่จดั นิทรรศการ โครงการขยายผลนวัตกรรมเครื่องเรือหางกุดและหญ้า
แฝกสู่ชุมชนชนบท เจ้าของโครงการ สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ทีต่ งั ้ โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- โรงงานผลิต นม Tk Dairy Gold เจ้าของโครงการ คุณ ธนศาล คาเรือ่ งฤทธิ ์
ทีต่ งั ้ โครงการ ตาบลมะขามหลวง อาเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
2555
โครงการอาคารเรียนและบริหารคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2552
งานปรับปรุงพืน้ ทีภ่ ายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
1449

โครงการออกแบบวางผังแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขีเ้ หล็ก

อาคารพักอาศัย
2556
บ้านพักอาศัย 1 ชัน้ คุณอาคม สิรธิ รี ธรี
ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
1445
บ้านพักอาศัย1 ชัน้ คุณ ชนาภา เตชะ
ตาบลป่ าบง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1445
บ้านพักอาศัย1 ชัน้ คุณ จีราพรรณ ทรายคา

1440
1452
2547

ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
บ้านพักอาศัย1 ชัน้ คุณ ศรีบุตร ไชยเฟย
ตาบลยางเนิ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
บ้านพักอาศัย 1 ชัน้ คุณ สยาม
อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านพักอาศัย 1 ชัน้ คุณประภาภรณ์และฮันส์ วิสส์
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

งานนาเสนอ Presentation Animation Interactive Perspective
2556
- Presentation and Animation การปรับปรุงภูมทิ ศั น์ และการปรับปรุงอาคารสถานที่
ภายในมหาวิทยัลยี เชียงใหม่
2555
- Presentation and Perspective การปรับปรุงพืน้ ทีภ่ ายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Presentation and Perspective โครงการ Punna และ Punna Oasis
2554
- Perspective ข่วงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Presentation and Animation การปรับปรุงศาลากลางเก่า จังหวัดลาปาง
- Presentation and Animation การปรับปรุงพืน้ ทีโ่ ล่งประวัตศิ าสตร์และฟื้ นฟูอาคารเก่า
เรือ่ นพืน้ ถิน่ จังหวัดลาพูน เสนอสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลาพูน
2553
- Perspective อาคารส านั ก งานเทศบาล ต าบลขุ น ยวม อ าเภอแม่ ส ะเรีย ง จัง หวัด
แม่ฮ่องสอน
- Presentation and Animation ภาพพยนตร์แอนิเมชันด้
่ านความรูเ้ กี่ยวกับการเกษตร
เสนอศูนย์วฒ
ั นธรรมและจัดการความรูว้ ทิ ยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
2552
- Presentation and Animation การสร้างเมืองจาลองเส้นทางวัฒนธรรม สะพานนวรัตน์
ถึงวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการสร้าง PC Game เสนอ บริษทั เชียงใหม่
ดิจติ อล เวิรค์ ส จากัด
2551
- Perspective การปรับปรุงสวนสาธารณะ จังหวัดเชียงราย
- Perspective อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- Perspective อาคารศูนย์ทดลองสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Presentation and Animation โครงการออกแบบวางผังแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง-ขีเ้ หล็ก
2550
- Perspective โครงการหอศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Perspective อาคารเรียนบ้านสามขา จังหวัดลาปาง
- Perspective อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี
- Perspective การปรับปรุงหมูบ่ า้ นทุ่งนาน้อย จังหวัดเชียงราย

2549

- Perspective โครงการ The Peak จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- Presentation and Animation โครงการพัฒนาพืน้ ทีน่ ันทนาการอ่างเก็บน้ าห้วยหยวก
หลังศู นย์ร าชการ จังหวัด เชีย งใหม่ เสนอ ส านักงานโยธาธิการและผังเมือ งจังหวัด
เชียงใหม่
- Presentation and Animation โครงการทางจัก รยานเชื่ อ มเมื อ งประวั ติ ศ าสตร์
เชียงใหม่ – เวียงกุมกาม เสนอ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

นายดิ ศสกุล อึ้งตระกูล
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
21/4 ม .2 ซ.2 ถ.สิทธิบารุงราษฎร์ ต.ริมใต้ อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ 50180
ที่อยู่
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ทางาน
ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
053-298869
โทรศัพท์
โทรสาร
084-11772309
โทรศัพท์มือถือ
ditsakul_u@mju.ac.th, shockice69@gmail.com
E-mail address
ใบประกอบวิ ชาชีพ ภาคีสถาปนิก สาขาสถาปตั ยกรรม เลขทะเบียน ภ-สถ .15520 โดยสภา
สถาปนิกสยาม ได้รบั ใบอนุญาต เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ประสอบการในการทางานด้านวิ ชาชีพ 4 ปี
ประสบการในการทางานด้านวิ ชาการ 6 เดือน
การศึกษา
ปี
สถานศึกษา
2557 มหาวิทยาลัยศิลปากร
2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

คุณวุฒิ
สถ.ม.
สถ.บ.

ภาควิ ชา
สถาปตั ยกรรม
เทคโนโลยีสถาปตั ย์

การสอน
21 สิงหาคม 2558 - ปจั จุบนั
ปริญญาตรี
เลขะนิเทศ 1 (Graphic Communication 1)
ออกแบบสถาปตั ยกรรม 6 (Architecture Design 6)
การก่อสร้างทางภูมสิ ถาปตั ยกรรม 1 (Landscape Architectural
Construction 1)
เลขะนิเทศ 2 (Graphic Communication 2)
การออกแบบสถาปตั ยกรรม (Architectural Design)
คอมพิวเตอร์ขนั ้ สูงในงานภูมสิ ถาปตั ยกรรม
(Advanced Computer Applications in Landscape Architecture)
ประสบการณ์การทางาน
ปจั จุบนั
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

รหัสวิชา
ภส114
สถ481
ภส341
สถ115
ภส282
ภส325

คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2555–2557 สถาปนิกอิสระ (Freelace)
- โครงการคลังสินค้าและสานักงาน บริษทั ยูนีด ฟี ด จากัด อ.ปกั ธงชัย จ.นครราชสีมา
(คุณจิรเวช เวชนาวิน และ คุณตริตาภรณ์ สงวนตระกูล)
- โครงการออกแบบตกแต่งภายใน บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว 101 กรุงเทพมหานคร
(คุณวุฒนิ นั ท์ คชสิทธิ ์)
- โครงการบ้านพักอาศัย กองเงินผาสุก ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ ์ จ.ปราจีนบุร ี
(บริษทั กองเงินผาสุก จากัด)
- โครงการบ้านพักอาศัย 2 ชัน้ ครึง่ อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ (คุณวีระ อึง้ ตระกูล)
- โครงการวางผังโครงการสารภีพลาซ่า อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (บริษทั D steel Frame)
2555
สถาปนิก (Outsource) บริษทั สถาปนิก ทักษะ จากัด
- โครงการปรับปรุงหมูพ่ ระทีน่ งอั
ั ่ มพรสถาน บริเวณพืน้ ทีข่ ยาย (เพิม่ เติม) ทม.แลนด์
(กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ แผนกสถาปนิกประจาพระองค์ฯ)
2553 - 2554 ผูช้ ่วยสถาปนิก บริษทั เมย์ 37 จากัด
- โครงการ Xishungbanna land development, Jinghong, Yunnan, China
- โครงการ A five star hotel and club house, Luang pra bang, Lao's
- โครงการเกตุเกล้า เซนทรัล พาร์ค ต.หนองปา่ ครัง่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(คุณสมนึก เกตุเกล้า และ คุณแมนสรวง เกตุเกล้า)
- โครงการ STAR-AVENUE 2 ถ.เชียงใหม่-ลาปาง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(คุณกุลทีป ศรีสกุลชวาลา)
- โครงการทาวน์เฮาส์ ค.ส.ล. ต.สันปา่ เลียง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (คุณปวิช ตัณท์ทวี)
- โรงงานบริษทั คอนดิเมนต์ แฟคตอรี่ จากัด นิคมอุตสาหกรรม จ.ลาพูน
(คุณปรีชา โกวิทยา)
- โครงการคาซ่าคอนโดมิเนียม จ.เชียงใหม่ บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
- โครงการพัฒนาทีด่ นิ สันปา่ เลียง อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ (คุณปรีชา โกวิทยา)

ประสบการณ์ ด้านวิ ชาการและกิ จกรรม
2557
- รางวัลผลงานวิจยั / ผลงานสร้างสรรค์ดเี ด่น เรือ่ งการพัฒนาคอนกรีตมวลเบาระบบ

2556
(มหาชน)

2554

เซลลู ล่ า ร์จ ากกากปูน ขาวในอุ ต สาหกรรมผลิต กระดาษ โครงการประชุ ม วิช าการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครัง้ ที่ 4 ณ ศูนย์นานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การ
มหาชน)
- โครงการนวัตกรรมบ้านโซล่าเซลล์เพื่ออนาคต โดยบางจากปิโตรเลียม จากัด
ร่วมมือกับสมาคมสถาปนิกสยามฯ และคณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ 12 มหาวิทยาลัย ใน
งานสถาปนิก 2556
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแนวความคิดออกแบบบ้านและอาคารตึกแถว
คาร์บอนต่ า โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นายกิ ตติ พงศ์ รื่นวงศ์
ตาแหน่ งทางวิ ชาการ อาจารย์ วันที่ บรรจุ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2558
ที่อยู่

104 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต.สันทราย อ.แม่จนั จ.เชียงราย 57110

ที่ทางาน

คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์

053-873360

โทรสาร

โทรศัพท์มือถือ

097-9295987

E-mail address

umkittipong@yahoo.com, umkittipong@gmail.com,

ใบประกอบวิ ชาชีพ

ภาคีสถาปนิก สาขาสถาปตั ยกรรม เลขทะเบียน ภ-สถ.7488

053-873363

โดยสภาสถาปนิกสยาม
ประสบการณ์ ในการทางานด้านวิ ชาชีพ

15 ปี

ประสบการณ์ ในการทางานด้านวิ ชาการ

6 เดือน

การศึกษา
ปี
2552
2545

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณวุฒิ
สถ.ม.
สถ.บ.

สาขาวิ ชา
สถาปตั ยกรรมหลัก
สถาปตั ยกรรมหลัก

การสอน (ปี พ.ศ.2558-ปจั จุบนั )
รายชื่อวิ ชาที่สอนระดับปริ ญญาตรี
เทคโนโลยีอาคาร 1 / เทคโนโลยีอาคาร 2
ออกแบบสถาปตั ยกรรม 4 / ออกแบบสถาปตั ยกรรม 5
ปฏิบตั วิ ชิ าชีพ
เตรียมวิทยานิพนธ์
การประมาณราคาในงานสถาปตั ยกรรม

รหัสวิ ชา
สถ.271 / สถ.273
สถ.381 / สถ.382
สถ.541
สถ.581
สถ.441

ประสบการณ์ การทางานสายวิ ชาการ
2558-ปจั จุบนั อาจารย์คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประสบการณ์การทางานสายวิ ชาชีพ ( ปี พ.ศ. 2545-2558 )
ประเภทงานออกแบบอาคาร
คอนโดมิ เนี ยม
โรงแรม / อพาร์ทเมนท์
โรงงาน

รายชื่อผลงาน
ห้วยแก้วคอนโดเทล A
โรงแรมห้วยแก้วพาเลซ 1, โรงแรมห้วยแก้วพาเลซ 2, อาพาร์ทเมนท์
5 ชัน้ : ชลดาเพลส, อาพาร์ทเมนท์ 4 ชัน้ : บ้านริมคลองเชียงใหม่
อาคารคัดบรรจุผลิตผลมูลนิธโิ ครงการหลวง: ศูนย์ฯหนองหอย/
ศูนย์ฯแม่แฮ/ศูนย์ฯแม่เหียะ/ศูนย์ฯผาตัง้ /ศูนย์ฯม่อนเงาะ/
ศูนย์ฯแม่โถ/สถานีเกษตรหลวงปางดะ/สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
อาคารเพาะเห็ดมูลนิธโิ ครงการหลวง: ศูนย์ฯปา่ เมีย่ ง/สถานีฯดอยปุย
อาคารคัดบรรจุชา-กาแฟมูลนิธโิ ครงการหลวง: ศูนย์ฯแม่เหียะ

อาคารพาณิ ชย์

อาคารพาณิชย์ 3ชัน้ 4คูหา โครงการ The Sense สันทราย เชียงใหม่
อาคารพาณิชย์ 3ชัน้ 7คูหา และ 9คูหา อ.เมือง จ.พะเยา

หมู่บ้านจัดสรร

สันทรายสิรโิ ครงการ 1 และ 3 สันทราย เชียงใหม่,
โครงการ Pomona Green สันกาแพง เชียงใหม่,
โครงการ Vina Town ระยอง, โครงการ The Nature Home เชียงใหม่

อาคารสาธารณะ

ร้านโครงการหลวงแม่เหียะ,
ร้านอาคารศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงปงั ค่า พะเยา,
แกลลอรีค่ ณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บ้านพักอาศัย

บ้านคุณวิชาญ ไวทยานุวตั ติ, บ้านคุณกัลยา ชัยวิเศษ,
บ้านคุณศรีวยั แสนบุญเรือง, บ้านคุณสุพรรณี ราชอุ่น,
บ้านนายแพทย์เอกวุฒ ิ สุขสินธารานนท์, บ้านคุณอรรถพล อนุรตั น์,
บ้าน ดร.อมร บุญชัย, บ้านคุณกันยามาศ ชัยยาสม

