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ประวัติการศกึษา 

2548 - 2552 ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ประวัติการท างาน 

- 2560-ปัจจุบัน นักวิจัย , Creative Director สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang 
Mai University School of Public Policy, CMUSPP) 

- 2558-2560 สถาปนิก , นักวจิัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาเรื่องเองและนโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ECUP 

- 2553-2557 สถาปนิก , นักวจิัย หน่วยวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างพื้นฐาน 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ CCI 

- 2553-2557 สถาปนิก , นักวจิัย หน่วยวิจัยโครงสร้างพื้นฐานและบริหารการก่อสร้าง  
- มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ICM 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 การออกแบบสถาปัตยกรรมวชิาชีพ 
 ประวัติศาสตร์พฒันารูปแบบสัณฐานเมืองและชุมชน 
 การพัฒนาเมืองและชุมชนโดยใช้วัฒนธรรมเป็นพืน้ฐาน 
 การวางแผนโครงการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและนโยบายสาธารณะ 
 กระบวนการวางแผนด้วยสถานการณ์ (scenario planning) 
 
ประวัติโครงการที่รับผิดชอบ 
 

- 2560 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของเมือง 
(Urban Mobility) ที่มุ่งสู่การพฒันาความร่วมมือกันของภาครัฐ เอกชน วิชาการ และภาคประชาสังคมและ
การจดัท าแผนพัฒนาเมือง ประกอบยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

- 2560 โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องนโยบายสาธารณะและการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ยืน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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- 2560 โครงการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินและการออกแบบห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรเพื่อลดการเกิด
หมอกควัน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)) 

- 2559 โครงการศึกษาเพื่อสรุปบทเรียน โครงการขยายผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ในพื้นที่อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอกลัยาณิวัฒนาและอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนโดย ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

- 2559 โครงการสืบค้นและสืบสานคุณค่าของมรดกทางประเพณีวัฒนธรรมในย่านวัดเกตบนความร่วมมือ
เพื่อการบูรณาการสู่การพัฒนาย่านวัดเกตให้เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑท์ี่มีชีวิต 

- 2558 โครงการ ส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใตโ้ครงการจัดท าแผนพัฒนาที่อยู่
อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออดั  

- 2558 โครงการ การสืบค้นประวัติศาสตร์เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กับมรดกทางกายภาพและ
วัฒนธรรม และการบูรณาการเข้าสู่พิพิธภัณฑม์ีชีวิตโดยชุมชน 

- 2557 โครงการล าปาง นครแห่งความสุขที่ไม่หมุนไปตามการเวลา 
- 2557 โครงการพัฒนาการอยูอ่าศัยในภูมิภาค ปีงบประมาณ 2558 ภายใต้กระบวนการส่งเสริม

สมรรถนะให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุม่จังหวัด เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน สนับสนุน
โดย การเคหะแห่งชาต ิ

- 2557 โครงการการพัฒนาความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎร
ในหมู่บ้านห่างไกลในเขตภาคเหนือตอนบนสนบัสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว))ร่วมกับ
กรมทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 17 

- 2557 โครงการการพัฒนาพลงังานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาเพือ่
ความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอนสนับสนุนโดย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวจิัย(สกว))ร่วมกับกรมทหารราบที่ 7 กองทัพภาคที่ 3 

- 2556 โครงการและนักวิจัย “โครงการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลตลาดเมืองใหม่” สนับสนุนโดย ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ 

- 2556 โครงการศึกษาวางแผนเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองล าปาง (มิวเซียมล าปาง) สถาบันการเรยีนรู้
แห่งชาต ิ

- 2555-2556 โครงการวางและจัดท าผังเมอืงรวม เมือง/ชุมชน ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย สนับสนุนโดย 
เทศบาลนครเชียงราย 

- 2555 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลนครเชียงใหม่  สนับสนุนโดย ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)) 

- 2555 โครงการศึกษาและสาธติการจัดการระบบขนส่งมวลชนเมืองเชยีงใหม่ 
- 2554-2555 “โครงการศึกษาความเหมาะสมและจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน

จังหวัดเชียงราย” สนับสนุนโดย ส านักงานจงัหวัดเชียงราย 
- 2554 โครงการ “การออกแบบการปรับปรงุและการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดการระบบรถประจ า

ทางของเทศบาลนครเชียงใหม”่ สนับสนุนโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)) 
- 2554 โครงการ ส่วนงานระบบขนส่ง โครงการ “Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN 

Region” สนับสนุนโดย GTZ 
- 2554 โครงการศึกษารูปแบบการเดินทางโดยปราศจากเครื่องยนตใ์นเขตเมอืงเชียงใหม่ 
- 2553-2554 “โครงการส ารวจและออกแบบรายละเอียดและจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)  โครงการอนรุักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าบงึสีไฟ จังหวัด
พิจิตร” สนับสนุนโดย กรมทรพัยากรน้ า 

- 2553-2554 โครงการ “การส่งเสริมสาธิตการเพิ่มประสิทธภิาพการใช้พลังงานในกิจการขนส่ง” 
สนับสนุนโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทยและ ส านักนโยบายและ
แผนพลังงาน กระทรวงพลงังาน 
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- 2553 International workshop การอนุรักษ์ในเขตก าแพงเมืองเก่าเว้ ประเทศเวียดนามร่วมกับ Hue 
University. 

- 2553 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานในชุมชนในรูปแบบกงัหันน้ า สนับสนุนโดยมส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่รว่มกบัสถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- 2553 สถาปนิกและผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ พพิิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

- 2552 การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเชงิอนุรักษ์ กรณีศกึษา ชุมชนกาดกองต้า 
จ)ล าปาง(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 

  
  


