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ประวัติการศึกษา
2548 - 2552 ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทางาน
- 2560-ปัจจุบัน นักวิจัย , Creative Director สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang
Mai University School of Public Policy, CMUSPP)
- 2558-2560 สถาปนิก , นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาเรื่องเองและนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ECUP
- 2553-2557 สถาปนิก , นักวิจัย หน่วยวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CCI
- 2553-2557 สถาปนิก , นักวิจัย หน่วยวิจัยโครงสร้างพื้นฐานและบริหารการก่อสร้าง
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICM
ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบสถาปัตยกรรมวิชาชีพ
ประวัติศาสตร์พฒ
ั นารูปแบบสัณฐานเมืองและชุมชน
การพัฒนาเมืองและชุมชนโดยใช้วัฒนธรรมเป็นพืน้ ฐาน
การวางแผนโครงการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและนโยบายสาธารณะ
กระบวนการวางแผนด้วยสถานการณ์ (scenario planning)
ประวัติโครงการที่รับผิดชอบ
- 2560 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของเมือง
(Urban Mobility) ที่มุ่งสู่การพัฒนาความร่วมมือกันของภาครัฐ เอกชน วิชาการ และภาคประชาสังคมและ
การจัดทาแผนพัฒนาเมือง ประกอบยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
- 2560 โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องนโยบายสาธารณะและการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

-2- 2560 โครงการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินและการออกแบบห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรเพื่อลดการเกิด
หมอกควัน สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช))
- 2559 โครงการศึกษาเพื่อสรุปบทเรียน โครงการขยายผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่อาเภอแม่แจ่ม อาเภอกัลยาณิวัฒนาและอาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนโดย ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
- 2559 โครงการสืบค้นและสืบสานคุณค่าของมรดกทางประเพณีวัฒนธรรมในย่านวัดเกตบนความร่วมมือ
เพื่อการบูรณาการสู่การพัฒนาย่านวัดเกตให้เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
- 2558 โครงการ ส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทาแผนพัฒนาที่อยู่
อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด
- 2558 โครงการ การสืบค้นประวัติศาสตร์เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กับมรดกทางกายภาพและ
วัฒนธรรม และการบูรณาการเข้าสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตโดยชุมชน
- 2557 โครงการลาปาง นครแห่งความสุขที่ไม่หมุนไปตามการเวลา
- 2557 โครงการพัฒนาการอยูอ่ าศัยในภูมิภาค ปีงบประมาณ 2558 ภายใต้กระบวนการส่งเสริม
สมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุม่ จังหวัด เชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน แม่ฮ่องสอน สนับสนุน
โดย การเคหะแห่งชาติ
- 2557 โครงการการพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎร
ในหมู่บ้านห่างไกลในเขตภาคเหนือตอนบนสนับสนุนโดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว))ร่วมกับ
กรมทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 17
- 2557 โครงการการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาเพือ่
ความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอนสนับสนุนโดย สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย(สกว))ร่วมกับกรมทหารราบที่ 7 กองทัพภาคที่ 3
- 2556 โครงการและนักวิจัย “โครงการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลตลาดเมืองใหม่” สนับสนุนโดย ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ
- 2556 โครงการศึกษาวางแผนเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองลาปาง (มิวเซียมลาปาง) สถาบันการเรียนรู้
แห่งชาติ
- 2555-2556 โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวม เมือง/ชุมชน ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย สนับสนุนโดย
เทศบาลนครเชียงราย
- 2555 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลนครเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว))
- 2555 โครงการศึกษาและสาธิตการจัดการระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่
- 2554-2555 “โครงการศึกษาความเหมาะสมและจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
จังหวัดเชียงราย” สนับสนุนโดย สานักงานจังหวัดเชียงราย
- 2554 โครงการ “การออกแบบการปรับปรุงและการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดการระบบรถประจา
ทางของเทศบาลนครเชียงใหม่” สนับสนุนโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว))
- 2554 โครงการ ส่วนงานระบบขนส่ง โครงการ “Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN
Region” สนับสนุนโดย GTZ
- 2554 โครงการศึกษารูปแบบการเดินทางโดยปราศจากเครื่องยนต์ในเขตเมืองเชียงใหม่
- 2553-2554 “โครงการสารวจและออกแบบรายละเอียดและจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าบึงสีไฟ จังหวัด
พิจิตร” สนับสนุนโดย กรมทรัพยากรน้า
- 2553-2554 โครงการ “การส่งเสริมสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกิจการขนส่ง”
สนับสนุนโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ สานักนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

-3- 2553 International workshop การอนุรักษ์ในเขตกาแพงเมืองเก่าเว้ ประเทศเวียดนามร่วมกับ Hue
University.
- 2553 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานในชุมชนในรูปแบบกังหันน้า สนับสนุนโดยมสานักงานจังหวัด
เชียงใหม่รว่ มกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2553 สถาปนิกและผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 2552 การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเชิงอนุรักษ์ กรณีศกึ ษา ชุมชนกาดกองต้า
จ)ลาปาง(วิทยานิพนธ์)
- 2551 โครงการออกแบบห้องสมุดชุมชนแออัดย่านตลาดเก่ามีนบุรี กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ CASE
studio และ TYIN Tegnestue, Norway.
- 2550 การออกแบบเชิงปฏิบัติการ Urban Development U Mong community Chiang Mai,
Thailand. ร่วมกับ Universita Politecnica Delle Marche ,Italy.
- 2550 การศึกษาปรับปรุงชุมชนย่านถนนศิริมังคลาจารย์ จ)เชียงใหม่ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
- 2549 การออกแบบเชิงปฏิบัติการ Urban Architecture & Climatic Design ร่วมกับ Royal Danish
Academy of Fine Arts, School of Architecture. ประเทศเดนมาร์ค

