
ผู�สมัครรับเลือกตั้ง
เป�นกรรมการสภาสถาปนิก

มาตรา ๒๔ (๑)



นายบุญญวัฒน ทิพทัส

หมายเลข 1

ว�สัยทัศน�ของนายบุญญวัฒน� ทิพทัส
ทุกคน ทุกสาขา อยูภายใตกฎหมายเดียวกัน 
ตองไดรับการดูแลอยางเทาเทียมและเสมอภาค

ประวัติของนายบุญญวัฒน� ทิพทัส
1. ชื่อนายบุญญวัฒน  ทิพทัส  วันเกิด 5 มกราคม 2482
ใบอนุญาตประกอบว�ชาชีพสถาป�ตยกรรมควบคุม เลขที่ ส-สถ 122
2. ประวัติการศึกษา
- สถาป�ตยกรรมศาสตร�บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
- Master of Architecture U. of Michigan
- ประกาศนียบัตรระดับสูง นบส.รุ�น 18
3. ตำแหนงปจจ�บัน
- กรรมการสภาสถาปนิก (พ.ศ. 2561-2564)
- กรรมการพ�จารณาอุทรธรณ�และข�อร�องเร�ยนของกรมบัญชีกลางตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ�างฯ
- กรรมการพ�จารณาอุทธรณ�และข�อร�องเร�ยนขององค�กรต�อต�านคอรัปชั่น ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ�างฯ

4. ประสบการณการทำงาน
- นักบร�หารระดับ 10 กรุงเทพมหานคร
- ผู�อำนวยการสำนักการจราจรและขนส�ง (สจส.)
- อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่ง วาระป� พ.ศ.2543-2547 และ 2547-2550
- อุปนายกและกรรมการสมาคมสถาปนิกสยามฯ 6 สมัย
- สถาปนิกผู�ช�วย เทศบาลนครชิคาโก และ สนง.สถาปนิกเมืองดีทรอย�
- กรรมการกรุงรัตนโกสินทร�และเมืองเก�า, ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกรุงรัตนโกสินทร�
- สถาปนิกสำนักงานตกแต�งสวนไม�ประดับ เทศบาลนครกรุงเทพ
- ประธานกรรมการกองทุนสมาคมสถาปนิกสยามฯ
- ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สภาสถาปนิก (พ.ศ.2558-2561)
5. ผลงานการออกแบบ (บางสวน)
- รางวัลพระราชทานออกแบบบ�านดีเด�น
- อาคารพ�ทธเกษตร ม.เกษตรศาสตร�, สำนักงานทะเบียนบัตรประชาชน
- ผู�กำหนดเส�นทางรถไฟฟ�า BTS สายเข�ยว สุข�มว�ท สีลมและส�วนต�อขยายไปธนบุร�
- ผู�วางผังตลาดนัดจตุจักร, ภูมิสถาป�ตยกรรมสนามหลวง, ภูมิทัศน�บ�านสี่เสา
- ออกแบบอาคารเร�ยน โรงพยาบาล ศาลารับเสด็จ ตกแต�งห�องผู�บร�หารกรุงเทพมหานคร  





ว�สัยทัศน� 
องค�กรว�ชาชีพที่สร�างมาตรฐานและความเชี่ยวชาญอันหลากหลายให�เกิดข�้นในทุกสาขาทางสถาป�ตยกรรม
1. ปรับปรุงหลักสูตรให�อิสระแก�สถาบันการศึกษา โดยการแก�ไขปรับปรุงข�อบังคับสภาสถาปนิก 
    ว�าด�วยการรับรองปร�ญญา อนุปร�ญญา และประกาศนียบัตรในการประกอบว�ชาชีพสถาป�ตยกรรมควบคุม
2. ปรับปรุง ข�อบังคับสภาสถาปนิก ว�าด�วยการรับรองปร�ญญา อนุปร�ญญา และประกาศนียบัตร
    ในการประกอบว�ชาชีพสถาป�ตยกรรมควบคุม ให�ถูกต�องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพ.ร.บ. อุดมศึกษา
    ที่ห�ามสภาว�ชาชีพก�าวก�ายการจัดการศึกษา
3. ยกระดับมาตรฐานผู�ประกอบว�ชาชีพสถาป�ตยกรรมโดยมิได�กีดกันและส�งเสร�มให�มีความเท�าเทียม
     โดยการแก�ไขข�อบังคับสภาสถาปนิก ว�าด�วยคุณสมบัติของผู�ประกอบว�ชาชีพสถาป�ตยกรรมควบคุมแต�ละระดับฯ
4. พัฒนาระบบการพัฒนาว�ชาชีพต�อเนื่อง (พวต.) ให�เป�นระบบคลังหน�วยกิต(Credit Bank ) หร�อ 
    ต�องนำมาใช�ให�เป�นประโยชน�มากข�้น เช�น การปรับประเภท จาก ประเภท  ก.  ข.  ค.  ง. และ จ. ให�เป�นระดับที่สูงข�้น
5. การผลักดันให�มีการบังคับใช� งานสถาป�ตยกรรมควบคุมให�ครบทุกสาขา 
6. ต�องให�ทุกคนที่มีสามารถ มีโอกาสเลื่อนระดับได� จนถึง ระดับ สูงสุด เช�น วุฒิสถาปนิก  
    โดยให�ความสำคัญของระบบการเร�ยนรู�จากประสบการณ�การทำงาน การฝ�กอบรมด�านว�ชาชีพ
    เพ��มเติมที่สามารถนำมาเทียบเท�าหน�วยกิตของการศึกษาในระบบได�
7. ผลักดันให�การออกระเบียบพัสดุการจัดซื้อจัดจ�างให�มีสถาปนิกควบคุมงานในอาคารฯ 
    ตาม“กฎกระทรวง กำหนดหน�าที่และความรับผิดชอบของผู�ออกแบบ ผู�ควบคุมงาน ผู�ดำเนินการ 
    ผู�ครอบครองอาคาร และเจ�าของอาคาร พ.ศ. 2561” เพ�่อสร�างมาตรฐานว�ชาชีพสถาปนิก
    ในการควบคุมงานก�อสร�างของทุกสาขา
8. ส�งเสร�มสนับสนุนให�มีการศึกษาด�านอาชีวศึกษา จนถึงระดับปร�ญญาตร� สายเทคโนโลยีสถาป�ตยกรรม 
    และสามารถสอบขอรับใบอนุญาตประกอบว�ชาชีพในสายงานสถาปนิกผู�ออกแบบและสายงานสถาปนิก
    ผู�บร�หารและอำนวยการก�อสร�าง
9. สานต�อการออกใบอนุญาต  ภาคีสถาปนิกพ�เศษ ให�มีความหลากหลายมากข�้นให�ครบทุกสาขา 
    ซึ่งจะสอดคล�องกับการปฏิบัติว�ชาชีพฯในป�จจ�บัน
10. สานต�อ นโยบาย การเลื่อนระดับ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได�ดำเนินการไปแล�ว คือ ให�ผู�ประกอบว�ชาชีพ 
    ระดับภาคีสถาปนิก ที่มีผลงานด�านการอำนวยการก�อสร�าง สามารถเลื่อนระดับในชนิด
   งานอำนวยการก�อสร�างได�สูงสุดจนถึงระดับวุฒิสถาปนิก  โดยยังมีสิทธิ์ในชนิดงานอื่นๆเท�าเดิม
   และสามารถเลื่อนระดับในชนิดงานปกติได�ตามระเบียบเดิม

หมายเลข 3

นายว�วัฒน จิตนวล
ผู�สมัครกรรมการสภาสถาปนิก มาตรา 24(1) 
ที่มิได�ดำรงตำแหน�งคณาจารย�ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปร�ญญา 

ว�สัยทัศน� และพันธกิจหร�อแผนงาน  นายว�วัฒน� จ�ตนวล





นายเมธา คลา้ยแกว้ เบอร ์6

 วุฒสิถาปนิก (ว-สถ.612 สถาปตัยกรรมหลกั)

 ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ เป็น “กรรมการสภาสถาปนิก”

สถ.บ.สถาปตัยกรรม

สถ.ม.การออกแบบชมุชนเมอืง

กาํลงัศึกษา ปร.ด. สถาปตัยกรรม

การทาํงาน : ผูอ้าํนวยการ / สถาปนิก

บรษิทั สโตนเฮน้จ ์จาํกดั

ในเครอื บรษิทั สโตนเฮน้จ ์อนิเตอร ์จาํกดั (มหาชน)

วสิยัทศัน์

• สนบัสนุน สานงาน ต่อจาก นโยบาย ยุทธศาสตรข์องสภาสถาปนิก และ กรรมการสภา

สถาปนิกชดุเดมิ ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์

• อาํนวยความสะดวกสมาชกิภมูภิาค ในการสมคัรสมาชกิ และต่อใบอนุญาต อนาคตรวม

ไปถงึการขอเลือ่นระดบัฯ

• ประสานงานกบัสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในการจดักจิกรรมวชิาชพี วชิาการ ดา้นอืน่ๆ ฯ 

ร่วมกนั เพือ่พฒันาวชิาชพี

• ยกระดบัวชิาชพี จดักจิกรรมวชิาการ วชิาชพี ฯ เพือ่นาํไปสู่ความเป็นสากลระดบันานาชาติ

• สนบัสนุนสถาบนัการศึกษา สญัจรไปจดักจิกรรมอบรมดา้นวชิาชพี วชิาการ การอบรม

การสอบขอรบัใบอนุญาต ไปยงัสถาบนัการศึกษาดา้นสถาปตัยกรรมโดยท ัว่ 

• อาสาเป็นตวักลางสถาปนิก รุ่นใหญ่ และ รุ่นใหม ่สือ่ประสานถงึกนั ในทกุดา้น 

แลกเปลีย่นความรู ้โดยเฉพาะการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร โดยท ัว่ถงึกนั

• ส่งเสรมิ ผลกัดนั สรา้งคุณค่าทางวชิาชพีสถาปตัยกรรม ใหท้อ้งถิน่ เหน็ความสาํคญั 

• ส่งเสรมิ ผลกัดนั ยกระดบั งานสถาปตัยกรรมไทย ใหเ้ป็นทีเ่ชดิหนา้ชูตาในระดบั

นานาชาต ิสะทอ้นวถิไีทย





 

8 ศลัยเวทย ประเสรฐิวทิยาการ 
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาสถาปนิก วาระพ.ศ.2564-7 
ตามมาตรา 24(1) ผูมิไดดํารงตําแหนงคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาฯ 

หมายเลข 8 
 

 

สบืสานตองานสาํคญัตามวสิยัทศันสองทศวรรษสภาสถาปนกิ 
* สนับสนนุวิชาชีพสูสากล 
* ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพใหมัน่คงแข็งแรง 
* สรางเอกภาพของส่ีสาขาสถาปตยกรรมควบคุม และความเทาเทียมของสถาปนิกทุกภูมิภาค 
* สงเสริมงานจรรยาบรรณและการบังคับใชกฎหมายวิชาชีพเพื่อประโยชนสูงสุดของสาธารณะ 
* เผยแพรความเขาใจวิชาชีพสถาปนิกในสังคมไทยตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงหนวยงานและองคกรขนาดใหญ  
* สนับสนนุความอิสระของหลักสูตรสถาปตยกรรม 
  เพือ่สรางความเขมแข็งและความหลากหลายของการเขาสูวิชาชีพ 

 
ประวตักิารศกึษา  
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปตยกรรม    
มหาวทิยาลัยคอรแนล ปทีจ่บ พ.ศ. 2545 
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเมือง 
สถาบันแพรท ปที่จบ พ.ศ. 2543 
 
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปตยกรรมภายใน 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ปที่จบ พ.ศ. 2542 

 
ประวตักิารทาํงาน 
พ.ย.2561 - ปจจุบัน  บริษัท ทมี เอสคิว จาํกัด   

ตําแหนง : กรรมการผูจัดการ  
2551 - ปจจุบัน  บริษัท เอทิลิเออรออฟอาคิเท็กส จํากัด  

ตําแหนง : กรรมการผูจัดการ 
2550 – 2552 คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ตําแหนง : อาจารยประจําภาควิชาสถาปตยกรรม 
2546 - 2549 บริษัท สถาปนิก 49 จาํกัด 

ตําแหนง : สถาปนิก 
 

สมาชกิภาพ  
วุฒิสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมหลัก ว-สถ 646 

 สามญัสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมภายในและมณัฑนศิลป ส-สน 267 
 ภาคีสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง ภ-สผ 187 
 สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ สามญัสมาชิก 08090 
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มนตทิพย ลินน อัสโสรัตนกุล

หมายเลข 9

หมายเลข 9

ว�สัยทัศน�
1. กำหนดมาตรฐานว�ชาชีพเพ�่อพัฒนาว�ชาชีพให�ก�าวหน�าอย�างต�อเนื่อง ให�ทันต�อความ
    ก�าวหน�าของว�ทยาการ เทคโนโลยี และบร�บททางสังคมที่ปรับเปล่ียนตลอดเวลา 
2. ส�งเสร�มการสร�างความสามัคคีและความเข�มแข็งของว�ชาชีพสถาป�ตยกรรมควบคุมทั้งสี่สาขา 
    เพ�่อสร�างการร�วมมือ ความเข�าใจ เพ�่อพัฒนาว�ชาชีพ
3. เสร�มสร�างความเข�าใจอันดีของสาธารณะต�อว�ชาชีพ สร�างความเชื่อมั่นและความไว�วางใจ
    ต�อว�ชาชีพที่จะเป�นส�วนหนึ่งของสังคมที่สร�างคุณภาพชีว�ตที่ดี ต�อยอดไปสู�การส�งเสร�มคุณค�า
   ทั้งทางด�านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชาติ
4. การทำงานที่โปร�งใส มีธรรมาภิบาล
5. ยึดหลักประโยชน�ส�วนรวม ทำหน�าที่เพ�่อสมาชิก สาธารณชน สังคม 
    และประเทศ นั่นคือ  ACT For All 

ประวัติ
2537  ปร�ญญาตร� ภาคว�ชาสถาป�ตยกรรมภายใน 
           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง
2542  ปร�ญญาโท ภาคว�ชา Design Management and Planning, The Ohio State University
2544-ป�จจ�บัน อาจารย�พ�เศษภาคว�ชาสถาป�ตยกรรมภายในและการออกแบบตกแต�งภายใน
                         หลายสถาบันศึกษา
2538-2562     มัณฑนากร/พัฒนาธุรกิจ บร�ษัทออกแบบตกแต�งภายในขนาดเล็ก กลาง และใหญ�
2551-2553     กรรมการสมาคมมัณฑนากรแห�งประเทศไทย
2553-ป�จจ�บัน  อุปนายกฝ�ายต�างประเทศ สมาคมมัณฑนากรแห�งประเทศไทย
2558-ป�จจ�บัน  กรรมการสมาคมนักออกแบบพ�้นที่เอเชียแปซิฟ�ก
                        (Asia Pacific Space Designers Association)

ว�สัยทัศนและประวัติ ผูสมัครเลือกตั้ง
กรรมการสภาสถาปนิก วาระ 2564-2567 





1
ชาญณรงค  แกนทอง
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาสถาปนิกวาระ ป พ.ศ. 2564 - 2567
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สืบสานงานสำคัญตามยุทธศาสตร สภาสถาปนิก
 *  ออกใบอนุญาตระดับภาคี สถาปนิกพิเศษ

 *  ออกใบอนุญาตอำนวยการและบริหารการกอสราง

 *  สรางโอกาสการเขาสูวิชาชีพ ตามเกณฑที่สภากำหนดและมีธรรมาภิบาล

 *  สรางความเขาใจวิชาชีพสถาปตยกรรมกับสังคมไทย

 *  ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ องคกร ภาคเอกชน และภาคสังคม

  *  สรางความเทาเทียมของสถาปนิกทุกภูมิภาค

 *  สรางเอกภาพ พรอมทั้งบังคับใชกฎหมายของสี่สาขาวิชาชีพ

 *  ปรับปรุง แกไขกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน

 *  สงเสริมงานประชาสัมพันธ กิจกรรมพิเศษสภาสถาปนิก

ประวัติการศึกษา
 -  สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ลาดกระบัง  2520

 -  สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  2540

 -  ผูบริหารดานเศรษฐกิจสรางสรรค รุนที่ 3 สำนักบริหารองคความรู (องคกรมหาชน)  2554

 -  การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับผูบริหารระดับสูง (ปปร.) รุนที่ 17 สถาบันพระปกเกลา  2556

 -  นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุนที่ 1 สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

ประวัติการทำงานประวัติการทำงาน
*  สภาสถาปนิกและสมาคมวิชาชีพ
 -  อุปนายกคนที่สอง  กรรมการสภาสถาปนิก วาระป พ.ศ. 2561 – 2564

 -  อุปนายก  ฝายกฎหมาย  กรรมการสมาคมมัณฑนากรแหงประเทศไทย วาระป พ.ศ. 2564 – 2566  

 -  เลขาธิการ สภาสถาปนิก วาระ ป พ.ศ. 2555 – 2558 

 -  ประธาน อนุกรรมการ วิชาชีพ

 -  ประธาน คณะทำงานรวมพิจารณาทบทวน แกไข ปรับปรุง กฎกระทรวง กำหนดวิชาชีพ สถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.  2549

  -  ประธานคณะกรรมการสรรหาสถาปนิก เสนอเปนศิลปนแหงชาติ

 -  ปนะธานอนุกรรมการสถาปนิกอาสาและ ประชาสังคม

 -  ประธานคณะทำงานจัดอบรมเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

 -  ทำหนาที่ อนุกรรมการ คณะทำงาน ตัวแทนองคกรทางดานวิชาชีพสถาปตยกรรม

*  หนวยงานองคกรภาครัฐ
 -  คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ กรมบัญชีกลาง

 -  ผูเชียวชาญของศาลในดานสถาปตยกรรม สาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป ศาลยุติธรรม

  -   พนักงานเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญตัิสถาปนิก พ.ศ. 2543

*  วิชาชีพ
 -  สถาปนิก/บริษัท  เค.ชาน อาคิเทค  จำกัด     
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ผู้สมัครรับเลือกตั 1งเป็นกรรมการสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2564-2567  
ตามมาตรา 24 (1) สาขาสถาปัตยกรรมหลกั   

ประวัต ิ
• วนั/เดือน/ปี เกิด 28 ธนัวาคม 2510  อาย ุ53 ปี 

การศึกษา  
• Master of Architecture, University of Washington, Seattle, U.S.A. 
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

สมาชิกภาพ 
• สภาสถาปนิก ใบอนญุาตประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ              

วฒุิสถาปนิก เลขทีh ว-สถ 580 
• สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ์ สมาชิกสามญั เลขทีh 3753  

 
สืบสานต่องานสาํคัญตามวสัิยทศัน์สองทศวรรษสภาสถาปนิก 

สนับสนุนวชิาชีพสู่สากล 
ยกระดบัมาตรฐานวชิาชีพให้มัTนคงแขง็แรง 
สร้างเอกภาพของสีTสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม และ ความเท่าเทยีมของสถาปนิกทกุภมูภิาค 
ส่งเสริมงานจรรยาบรรณและการบงัคับใช้กฎหมายวชิาชีพเพืTอประโยชน์สูงสุดของสาธารณะ 
เผยแพร่ความเข้าใจวชิาชีพสถาปนิกในสังคมไทยตั 1งแต่ระดบัท้องถิTนจนถงึหน่วยงานและองค์กรขนาดใหญ่ 
สนับสนุนความอสิระของหลักสูตรสถาปัตยกรรม เพืTอสร้างความเข้มแขง็และหลากหลายของการเข้าสู่วชิาชีพ 

 
ประวัตกิารทาํงานอาชีพ สังคม และ วชิาชีพ  
• 2549-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ และ สถาปนิก บริษัท เออาร์เบย์ จํากดั  
• 2535-2549  สถาปนิกอาวโุส / Partner  บริษัท สถาปนิก uv จํากดั (2548-2549)  

สภาสถาปนิก 
• กรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. 2561-2564 
• ประธานจดังาน สภาสถาปนิก (ACT FORUM ’19) และ ACT FORUM ’20 Design+Built 
• อนกุรรมการจดังาน ACT FORUM พ.ศ. 2561-2564 
• อนกุรรมการ พฒันาวิชาชีพตอ่เนืhอง พ.ศ. 2561-2564 
• อนกุรรมการ หารายได้ และ สทิธิประโยชน์ พ.ศ. 2561-2564 
• อนกุรรมการการเงิน และ บริหารทรัพย์สนิ  พ.ศ. 2561-2564 
• คณะทํางานจดัตั �งสถาบนัสภาสถาปนิก พ.ศ. 2563 - 2564 
• อนกุรรมการพิจารณาผลงานผู้ขอรับใบอนญุาตฯ พ.ศ. 2559-2560 
• อนกุรรมการจดัสอบวดัความรู้ และ สอบเทียบวิทยฐานะ ผู้ขอรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคมุ 

สาขาสถาปัตยกรรมหลกั พ.ศ.2547 

สมาคมนิสิตเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
• นายกสมาคมนิสติเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2563-2565 
• เลขาธิการ กรรมการบริหาร พ.ศ.2559-2561 และ พ.ศ. 2561-2563 

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
• คณะกรรมการอํานวยการ สมาคมนิสติเก่าจฬุาฯ 2562-2564 

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
• เลขาธิการ กรรมการบริหาร พ.ศ.2557-2559 
• อปุนายกฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการบริหาร พ.ศ.2545-2547 และ ประธานจดังานสถาปนิก 2546 และ 2547 
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นาวาตรี ธเนศวร วงศธัญญกรณ
ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภาสถาปนิก วาระพ.ศ.2564-7 
ตามมาตรา 24(1) ผูที่มิไดดำรงตำแหนงคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาฯ 
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สืบสานตองานสำคัญตามวิสัยทัศนสองทศวรรษสภาสถาปนิก
* สรางเอกภาพ และปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพของสถาปนิก ทุกสาขา ทุกภูมิภาค
* เผยแพรความเขาใจในวิชาชีพสถาปนิกใหสังคมไทยทุกระดับ
* สงเสริมงานจรรยาบรรณ และการบังคับใชกฎหมายวิชาชีพเพื่อสาธารณะ
* สนับสนุนการจัดจางออกแบบควบคุมงาน ของภาครัฐและเอกชน
* พัฒนาระบบบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใหบริการสมาชิกฯ
* รวมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา
    -  Certificate of Graduation Civil Engineer Corps Basic Course (Construction Battalion Operations)
        Naval School, Port Hueneme Oxnard, California, U.S.A. พ.ศ.2527
    -  สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพ พ.ศ.2523
    - มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ.2513-2517

ประวัติการทำงาน
* สภาสถาปนิก
    - ที่ปรึกษานายกสภาสถาปนิก พ.ศ.2561-ปจจุบัน
    - อนุกรรมการหารายไดและสิทธิประโยชน สภาสถาปนิก พ.ศ.2561-ปจจุบัน
    - อนุกรรมการประชาสัมพันธ สภาสถาปนิก พ.ศ.2561-ปจจุบัน
    - ประธานคณะทำงาน ACT TALK สภาสถาปนิก พ.ศ.2561-ปจจุบัน
    - คณะทำงานบริหารจัดการการจัดแสดง ในงาน ACT FORUM สภาสถาปนิก พ.ศ.2562-ปจจุบัน
    - คณะทำงานสนับสนุนการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐฯ สภาสถาปนิก พ.ศ.2564-ปจจุบัน
    - คณะทำงานจัดสรางพระของสภาสถาปนิก พ.ศ.2564-ปจจุบัน
    - อนุกรรมการกลั่นกรอง ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาสถาปนิก พ.ศ.2563-ปจจุบัน
    - อนุกรรมการสอบสวน ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาสถาปนิก พ.ศ.2560-2563

* สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ
    - ที่ปรึกษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ.2553-2555
    - เลขาธิการ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ.2549
    - กรรมการบริหาร สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ.2547-2549
    - กรรมการบริหาร สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ.2545-2547

* สมาคมนิสิตเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
    - ประธานอนุกรรมการหารายได สมาคมนิสิตเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ พ.ศ.2563-ปจจุบัน
    - กรรมการบริหาร สมาคมนิสิตเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2545-2547
* วิชาชีพ
    - บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด พ.ศ.2547-ปจจุบัน    
    - บริษัท เออรบารนิค จำกัด พ.ศ.2540-2547 
    - สถาปนิก กองทัพเรือ  พ.ศ.2524-2533
* สมาชิกภาพ
    - สมาชิกสามัญ  สภาสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมหลัก หมายเลข 002323 พ.ศ.2543-ปจจุบัน
    - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับสามัญสถาปนิก เลขที่ ส-สถ 1217
    - สมาชิกสามัญวิชาชีพตลอดชีพ สมาคมสถาปนิกสยามฯ หมายเลข 02861 พ.ศ.2525-ปจจุบัน
 

ประวัติการศึกษา
    -  Certificate of Graduation Civil Engineer Corps Basic Course (Construction Battalion Operations)
        Naval School, Port Hueneme Oxnard, California, U.S.A. พ.ศ.2527
    -  สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพ พ.ศ.2523
    - มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ.2513-2517

ประวัติการทำงาน
* สภาสถาปนิก
    - ที่ปรึกษานายกสภาสถาปนิก พ.ศ.2561-ปจจุบัน
    - อนุกรรมการหารายไดและสิทธิประโยชน สภาสถาปนิก พ.ศ.2561-ปจจุบัน
    - อนุกรรมการประชาสัมพันธ สภาสถาปนิก พ.ศ.2561-ปจจุบัน
    - ประธานคณะทำงาน ACT TALK สภาสถาปนิก พ.ศ.2561-ปจจุบัน
    - คณะทำงานบริหารจัดการการจัดแสดง ในงาน ACT FORUM สภาสถาปนิก พ.ศ.2562-ปจจุบัน
    - คณะทำงานสนับสนุนการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐฯ สภาสถาปนิก พ.ศ.2564-ปจจุบัน
    - คณะทำงานจัดสรางพระของสภาสถาปนิก พ.ศ.2564-ปจจุบัน
    - อนุกรรมการกลั่นกรอง ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาสถาปนิก พ.ศ.2563-ปจจุบัน
    - อนุกรรมการสอบสวน ในคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาสถาปนิก พ.ศ.2560-2563

* สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ
    - ที่ปรึกษา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ.2553-2555
    - เลขาธิการ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ.2549
    - กรรมการบริหาร สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ.2547-2549
    - กรรมการบริหาร สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ.2545-2547

* สมาคมนิสิตเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
    - ประธานอนุกรรมการหารายได สมาคมนิสิตเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ พ.ศ.2563-ปจจุบัน
    - กรรมการบริหาร สมาคมนิสิตเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.2545-2547
* วิชาชีพ
    - บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด พ.ศ.2547-ปจจุบัน    
    - บริษัท เออรบารนิค จำกัด พ.ศ.2540-2547 
    - สถาปนิก กองทัพเรือ พ.ศ.2524-2533
* สมาชิกภาพ
    - สมาชิกสามัญ  สภาสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมหลัก หมายเลข 002323 พ.ศ.2543-ปจจุบัน
    - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับสามัญสถาปนิก เลขที่ ส-สถ 1217
    - สมาชิกสามัญวิชาชีพตลอดชีพ สมาคมสถาปนิกสยามฯ หมายเลข 02861 พ.ศ.2525-ปจจุบัน
 





ผูชวยศาสตราจารยประเสร�ฐ ศักดิ์ธนากูล

มนตทิพย ลินน อัสโสรัตนกุล

หมายเลข 15
ผู�สมัครรับเลือกตั้งเป�นกรรมการสภาสถาปนิก วาระพ.ศ.2564-7 ตามาตรา24 (1)

สืบสานต�องานสำคัญตามว�สัยทัศน�สองทศวรรษสภาสถาปนิก
*  สนับสนุนว�ชาชีพสู�สากลและยกระดับมาตราฐานว�ชาชีพให�มีความมั่นคงแข็งแรง
*  สร�างเอกภาพของสี่สาขาว�ชาชีพสถาป�ตยกรรมควบคุม และความเท�าเทียมของสถาปนิกทุกภูมิภาค
   สนับสนุนให�มี การจัดกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการสภาฯสัญจรหมุนเว�ยนไปตามภาคต�างๆ
*  ส�งเสร�มงานจรรยาบรรณและการบังคับใช�กฎหมายว�ชาชีพเหื่อประโยชน�สูงสุดของสาธารณะ
*  เผยแพร�ความเข�าใจว�ชาชีพสถาปนิกไปสู� องค�กรและหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน
*  สนับสนุนความเป�นอิสระของหลักสูตรสถาป�ตกรรม

ประวัติการศึกษา
- ประกาศนียบัตร ว�ทยาการอาคาร มหาว�ทยาลัยแห�งชาติ  สิงคโปร� พ.ศ.2528 (ภายใต�ทุนโคลัมโบ)
- สถาป�ตยกรรมศาสตร�บัณฑิต มหาว�ทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2518
- สถาป�ตยกรรมศาสตร�มหาบัณฑิต (ออกแบบชุมชนเมือง) บัณฑิตว�ทยาลัย มหาว�ทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2526

ประวัติการทำงาน
*สภาและสมาคมว�ชาชีพ
- เลขาธิการ เหรัญญิก และกรรมการ สภาสถาปนิก วาระ ป�พ.ศ. 2558 – 2561
- อนุกรรมการดำเนินกิจการสภาสถาปนิก ป�พ.ศ. 2558 – 2561
- ประธานคณะอนุกรรมการการเง�นสภาสถาปนิก ป�พ.ศ. 2558 – 2561
- อนุกรรมการว�ทยาการสังคมและสวัดิการสาชิกสภาสถาปนิก ป�พ.ศ. 2558 – 2561
-อนุกรรมการพ�จารณาคุณวุฒิการศึกษาสภาสถาปนิก ป�พ.ศ. 2558 – 2561
- อนุกรรมการว�ชาการสภาสถาปนิก ป� 2558 – 2561
- กรรมการบร�หาร และนายทะเบียนสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย พ.ศ.2552-53
- อนุกรรมการ สมาคมผู�ประเมินค�าทรัพย�สินแห�งประเทศไทยพ.ศ.2526

*หน�วยงานองค�กรภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
- กรมโยธาธิการและผังเมือง(สำนักผังเมือง พ.ศ. 2519-2529)
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ(พ.ศ.2529-30)
- อาจารย�ประจำคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� มหาว�ทยาลัยรังสิต(พ.ศ.2539-2562)

*ว�ชาชีพ
- พ.ศ. 2562 ถึง ป�จจ�บัน ผู�เชี่ยวชาญด�านผังเมือง  บร�ษัท urban space
- วุฒิสถาปนิก สาขาสถาป�ตกรรมผังเมือง สภาสถาปนิก พ.ศ.2563 ถึง ป�จจ�บัน
- บร�ษัท ธนายง จำกัด ผู�จัดการฝ�ายพัฒนาพ�้นที่โครงการ พ.ศ.2531-32
- วางผังโครงการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะบร�เวณโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร�สุโขทัยและศร�สัชนาลัยพ.ศ.2548
- วางผังแม�บทว�ทยาลัยแม�เหียะ (สาขาของมหาว�ทยาลัยเชียงใหม�)จังหวัดเชียงใหม� พ.ศ.2523
  โครงการศึกษาเพ�่อการสร�างเมืองใหม� และพัฒนาพ�้นที่ (เมืองใหม�บร�วาร กรุงเทพมหานคร และเมืองใหม� 
  อ.บ�านนา จ.นครนายก) พ.ศ.2549
- โครงการศึกษาและออกแบบวางผังพ�้นที่เฉพาะชุมชนเมืองบุร�รัมย� อ.เมือง จ.บุร�รัมย� พ.ศ. 2562
- โครงการศึกษาและออกแบบวางผังพ�้นที่เฉพาะชุมชนโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุร�รัมย� พ.ศ. 2562





นางราศ ีทองเงนิ ส.สถ.๖๔๗  และ ว.สผ.๒๕ 
    ผูส้มคัร กรรมการสภาสถาปนกิสาขาสถาปตัยกรรมผงัเมอืง   

 

เบอร ์๑๗ 
 

 
 

ประวตักิารศกึษา : ประถมศกึษา ร.ร.เทศบาล 1 เยีย่มเกษสวุรรณ สมุทรปราการ 
                             : มธัยมศกึษา ร.ร.สตรสีมุทรปราการ,ร.ร.เตรยีมอดุมศกึษา รุน่ที ่27 
                          : ปรญิญาตร ีสถ.บ. จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั รุน่ที ่34 ปี 2514 
                          : ปรญิญาโท สถ.ม. สาขาออกแบบชมุชนเมอืง ม.ศลิปากร ปี 2532 
                          : นกัปกครองทอ้งถ ิน่ระดบัสงูรุน่ที ่5 วทิยาลยัการปกครอง  
ประวตัวิชิาชพี    : วฒุสิถาปนกิ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมอืง เลขที ่ ว-สผ. 25 
        : สามญัสถาปนกิ สาขาสถาปัตยกรรมหลกั เลขที ่ ส-สถ. 647 
                          : กรรมการสภาสถาปนกิ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมอืง ปี 2561-64 
                          : เจา้หนา้ทีส่อบนกัผงัเมอืง สถาบันคณุวฒุวิชิาชพี ปี 2562-2565 
                          : กรรมการสมาคมสถาปนกิผงัเมอืง ปี 2548-2563 
                            : ทีป่รกึษาสมาคมอนุรกัษศ์ลิปกรรมและส ิง่แวดลอ้ม 
                            : สมาชกิสมาคมสถาปนกิสยามในพระบรมราชูปถมัภ ์ที ่1112 
                          : สมาชกิสมาคมนกัผงัเมอืงไทย ปี  2548-ปัจจบุัน 
                            : สมาชกิสมาคมการศกึษาเอกชนนอกระบบ สมทุรปราการ 

ประวตักิารทาํงาน  : กองวชิาการ กรมยุทธโยธา กองทพับก ปี 2514-2515 
           : สํานกัผงัเมอืง กรงุเทพมหานคร ปี 2515-2519 
                            : ขา้ราชการบํานาญ องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 
                                  -ผูอํ้านวยการกองชา่งเทศบาลนครสมุทรปราการ,สําโรงเหนอื 
                                -ผูอํ้านวยการสว่นฯเทศบาลนครนนทบุร,ีเพชรบุร,ีศรสีะเกษ,ชลบุร,ีพระประแดง 
                                -หวัหนา้กองชา่งเทศบาลตําบลออ้มนอ้ย,อมัพวา 
                             : นายกสโมสรโรตารีพ่ญาไท ปี 2550   
ประวตัทิางวชิาการ: วทิยากรระดบัเขต งานจดัทําแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ กระทรวงมหาดไทย ปี 2530-35 
                            : กรรมการพจิารณาวทิยานพินธ ์ม.มหาสารคาม, ม.ศลิปากร, จฬุาฯ ปี 2555-2560       
                               : อาจารยพ์เิศษ วชิาปฏบิัตกิารออกแบบสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตย ์ม.รงัสติ ปี 2532-2542 
                               : อาจารยพ์เิศษ วชิาปฏบิัตงิานชมุชนเมอืง คณะสถาปัตย ์ม.ราชมงคล คลอง 6 ปี 2543 
                             : เจา้ของและผูบ้รหิาร ร.ร.เสรมิทกัษะภาณุวงศ ์สมุทรปราการ ปี 2547-2563  
                             : อาจารยพ์เิศษ คณะสถาปัตย ์ม.ราชมงคล ศาลายา ปี 2560-ปัจจบุัน 
                               : อาจารยพ์เิศษ วชิาผังเมอืง คณะสถาปัตย ์ม.ราชภฏัสวนสนุนัทา ปี 2563-ปัจจบุัน 
ผลงานหลงัเกษยีณ : งานวางผงัแมบ่ทและออกแบบอาคารหอประชุม ร.ร.สตรสีมุทรปราการ  
           : ทีป่รกึษากลุม่งานสาธารณะ ระบบบรหิารจดัการนํา้(แกไ้ขปัญหาน้ําทว่ม)  
           : ทีป่รกึษางานวจิยัรถขนสง่สาธารณะนครย่างกุง้(BUS RAPID TRANSPORT), แผนพฒันากรงุพนมเปญ 

: ทีป่รกึษากลุม่วางผงัพฒันาเมอืงอูท่อง(สพุรรณบุร)ี, งานวางผงัพฒันาพืน้ที(่ อ.ต.ก.ย่านพหลโยธนิ) 
: งานวางผงัพฒันาศนูยชุ์มชนเมอืงน่าอยูย่ ัง่ยนื เขตหนองจอก,บางกระดี ่กทม.,วางผงัดา่นสงิขร ประจวบฯ 
: ทีป่รกึษากลุม่วางผงัอาคาร ม.ธรรมศาสตร(์รบัการแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัโลก)                 
   ผงัจฬุาฯ (การพฒันาเขตพาณชิย)์ ผงัแมบ่ท (ม.ราชภฎัพระนครและพืน้ทีศ่กึษาชยับาดาล ลพบุร)ี   
   องคก์ารกจิการ(นมไทย-เดนมารค์)โรงงาน(ผลติยาสบูแห่งใหม ่อยธุยา) 
: กลุม่โครงการรถไฟฟ้าสายสขุมุวทิ(แบริง่-สมทุรปราการ) สายแม่กลอง(หัวลําโพง-มหาชยั)  
   สายพหลโยธนิ(หมอชติ-คคูต)รถไฟความเร็วสงู (สายเหนอื กทม.-พษิณุโลก-เชยีงใหม)่ 
   งานรถไฟรางคู(่สายเหนอื-จริะ สายอสีาน-อบุล) 

วสิยัทศัน ์ 
"ยกระดบัทุกสาขาวชิาชพีเป็นหนึง่เดยีว สรา้งมาตรฐานและบทบาทวชิาชพีสูส่ากล ดําเนนิการบงัคบั
ใชก้ฎหมายแบบบรูณาการ" 
1. “ยกระดบัทกุสาขาวชิาชพีเป็นหนึง่เดยีว” 
หมายความวา่ ทกุสาขาวชิาชพีใน 4 สาขาหลกั มคีวามสําคญัเทา่เทยีมกนัทกุระดบัทีต่อ่เนือ่ง  
หากวชิาชพีทกุสาขาเป็นหนึง่เดยีว (Interdisciplinary) ความเขม้แข็งดา้นวชิาชพีจะบังเกดิ 
2. “สรา้งมาตรฐานและบทบาทวชิาชพีสูส่ากล” 
หมายความวา่ วชิาชพีสถาปัตยกรรมมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา การยกระดบัคณุภาพมาตรฐานของสถาปนกิทกุสาขา 
จงึมคีวามสาํคญัตอ่การทํางานในระดบันานาชาต ิ 
3. “ดําเนนิการบงัคบัใชก้ฎหมายแบบบูรณาการ” 
หมายความวา่ กฎหมายทกุฉบบัในแตล่ะกระทรวงฯ มคีวามเกีย่วขอ้งกบัวชิาชพีสถาปัตยกรรมใน 4 สาขาหลกั 
การเชือ่มโยงขอบเขตการทํางานแบบบูรณาการสหวทิยาการ (Multidisciplinary Instruction) กบักฎหมายอืน่ๆ ที่
เกีย่วขอ้งในทกุกระทรวง คอืภาระหนา้ทีท่ ีต่อ้งกระทํา เพือ่ใหค้ณุภาพของงานมคีวามสมบูรณม์ากยิง่ขึน้ 
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-  พ.ศ. 2552 ปริญญาโท คพ.ม.,  
  เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  พ.ศ. 2540 ปริญญาตรี สถ.บ.,  
  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
-  พ.ศ. 2533 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.      
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                   

นายคําแหง ทองอินทร์

ผู้สมัครหมายเลข 19 ตามมาตรา 24 (1)
อายุ 52 ปี สถาปัตยกรรมหลัก  วุฒิสถาปนิก ว.สถ. 566

   1. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา
วิชาชีพตามศักยภาพ มุ่งสู่
ระดับสากล มีคุณภาพทัดเทียม
นานาอารยประเทศ

   2. บูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ในการนํา
ระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่อง
มือพัฒนาระบบมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพอย่างเป็นรูป
ธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

   3. เพ่ิมพูนโอกาสให้สาย
วิชาชีพมีบทบาทสําคัญในการ
วางแผนพัฒนาชุมชนและเมือง
ของประเทศ และภูมิภาค

วิสัยทัศน์

ประสบการณ์การทํางาน
• ปฏิบัติงานที่การเคหะแห่งชาติ ทางด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและยก

ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน 
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการปรับวางที่ตั้งหน่วยงาน

กองทัพอากาศ และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
กองทัพอากาศ 

• คณะเจ้าหน้าที่ทํางานด้านการพัฒนาพ้ืนที่/ออกแบบแนวคิด วางผัง
แม่บท กรมช่างอากาศ บางซื่อ 

• คณะอนุกรรมการวิชาการ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม 

• คณะอนุกรรมการผังเมืองเพ่ือประสานงานวางผังและการจัดทํา
ผังเมือง  สํานักงานคณะกรรมการผังเมือง  กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 

• คณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามโครงข่าย
คมนาคม โครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน/ออกแบบแนวคิด วางผังแม่บท 
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามโครงข่ายคมนาคม โครงสร้าง
ขั้นพ้ืนฐาน  (Transit – Oriented Development : TOD)  

   ร่วมกับการรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
• บริหารโครงการ/ออกแบบ โครงการบ้านสุขยั่งยืนเพ่ือโครงการตาม

แนวพระราชดําริ ชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี 
• วิทยากร หัวข้อกระบวนการการจัดทํางานวิจัย นิสิตปริญญาโท 

ภาควิชาเคหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• วิทยากร หัวข้อการออกแบบกระบวนการงานวิจัย นักศึกษา

ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

• วิทยากร เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การประเมิน ให้กับบริษัทประเมินและโรงเรียนสอนการประเมิน 
เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกลต.

ประวัติการศึกษา

ตําแหน่งงานปัจจุบัน  
ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ

ยกระดับวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ
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ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการ 

สภาสถาปนิก วาระป พ.ศ. 2564 - 2567 

ตามมาตรา 24(1) 

นายธำรงศักดิ์ ฟอกสันเทียะ     

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม เลขท่ี ว-สถ  424 
 

1. ประวัติสวนตัว 

(1). ชื่อ  นายธำรงศักด์ิ ฟอกสันเทียะ     

(2). เกิดวันท่ี   6  กุมภาพันธ  2497  อายุ  67 ป     

(3). ท่ีอยู  59  หมู  8   ต.เหมืองแกว  อ.แมริม จ.เชียงใหม  50180 

(4). สถานท่ีทำงานปจจุบัน บริษทั แผลงฤทธิ์ จำกัด เลขท่ี96 หมู2 ต.ฟาฮาม อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 

2. ประวัติการศึกษา 

 (1). ระดับประถม – มัธยมศึกษา         โรงเรียนศรัทธาสมุทร 

 (2). ระดับอนุปริญญา                      คณะสถาปตยกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพเชียงใหม 

 (3). ระดับปริญญาตรี                       B.S (ARCH)      MAPUA INTSTITUTE OF  

TECHNOLOGY  MANILA  PHILIPPINES 

3. ประวัติการทำงาน และประสบการณทางวิชาชพี – วิชาการ 

 (1).     - AUGUST 1986 - OCTOBER 1987 

       AS  DESIGN ARCHITECT 

       HSIN -YIEH  ARCHTECTS & ASSOCIATES LTD. HONG KONG  

(2).       -มกราคม 2551 - ปจจุบัน 

        สถาปนิก ท่ีปรึกษา บริษัท แผลงฤทธิ์ จำกัด 96 หมู 2.  ต. ฟาฮาม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50000 

4. ประสบการณดานการออกแบบ พ.ศ. 2510 - 2549  

(1). อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลลำปาง 

(2). อาคารคณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 (3). สถาปนิกท่ีปรึกษา ดำเนินงานสำรวจและออกแบบโครงการกอสรางดาน 

     ศุลกากรสะเดา แหงใหม  จ.สงขลา  

(4). อาคารเรียนคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

(5). ชนะเลิศการประกวดแบบอาคารหอพักนักศึกษากลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  650 หอง  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ถ.ศิริมังคลาจารย  ต.สุเทพ อ.เมือง  จ.เชียงใหม 

5. วิสัยทัศน 

 ผลักดันให สถาปนิกภูมิภาค ใหมีความทัดเทียมกับสถาปนิกสวนกลาง ใหมีความเปนหนึ่งเดียวกันท้ังประเทศ 





นโยบายผูสมัครรับเลือกต้ังตามมาตรา 24 (1)

วาระปพุทธศักราช 2564 - 2567
หมายเลข

จิตธาณัฐ พูลเกิด 

วิสัยทัศน

      สภาสถาปนิกจะตองเปนที่ พ่ึงของสถาปนิกทุกระดับช้ัน ทั้ง

สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น

1. ผลักดัน ใหขยายฐานขอบเขตการปฏิบัติวิชาชีพของภาคีสถาปนิกใหกวางข้ึน  ใหเทา

เทียมกับวิชาชีพคูขนานท่ีจะตองปฏิบัติงานรวมกัน เชน ภาคีวิศวกรสาขาตางๆ ใหมี

ขอบเขตการทํางานท่ีใกลเคียงกัน สามารถปฏิบัติงานท้ังออกแบบและงานอํานวยการ

กอสรางควบคูกันได ใหภาคีสถาปนิกสามารถปฏิบัติงานอํานวยการกอสรางได เกิน 

1,000 ตารางเมตร และสูงเกิน 15 เมตร สามารถขยายงานออกแบบอาคารบางประเภท

ไดเกิน 1,000 ตารางเมตร เชน โกดัง โรงงาน เปนตน

2. ผลักดัน ใหมีการออกใบอนุญาตภาคีสถาปนิกพิเศษในสาขาวิชาอื่นๆ เชน ชาง

กอสราง นายชางทองถ่ิน ท่ีมีประสบการณ ดานกฎหมายอาคาร การตรวจแบบอนุญาต

กอสราง และการควบคุมงาน เพื่อใหทองถ่ินมีบุคลากรทางดานวิชาชีพ

3. ผลักดัน ใหมีการเล่ือนระดับเปนสามัญสถาปนิก โดยภาคีสถาปนิกทานใดท่ีมี

ประสบการณเกิน 20 ป ข้ึนไป มีผลงานเปนท่ีประจักษ ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานของ

รัฐหรือเอกชนในระดับหัวหนางาน หรือเปนเจาของกิจการเก่ียวกับการปฏิบัติวิชาชีพ

สถาปนิก ใหสามารถเล่ือนระดับไดเปนกรณีพิเศษตามท่ีสภาสถาปนิกกําหนด

4. สถาปนิก ในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน จะตองมีความเสมอภาคและ

เทาเทียมกัน

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคสถาปตยกรรม วิทยาเขตอุเทนถวาย

- ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (สถ.บ.)

- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)

สาขาวิชาออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design)                
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ผู้สมัครรับเลือกต้ังกรรมการสภาสถาปนิก
วาระ  พ.ศ.2564-พ.ศ.2567

หมายเลข

นายสันติชาติ ชัยภมรฤทธิ์
(วุฒิสถาปนิก)

วิสัยทัศน์
“ผลักดัน ส่งเสริม เสมอภาค”
“ผลักดัน”

ผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและสถาปนิก และแก้ไข 
ปรับปรุงกฎหมาย ส่วนที่ไม่ทันสมัย ให้ดียิ่งขึ้น
“ส่งเสริม”

ส่งเสริมให้สถาปนิกมีความก้าวหน้าในวิชาชีพผ่าน
ประสานงานและการสื่อสารที่เข้มข้น และส่งเสริมให้วิชาชีพ
สถาปัตยกรรมเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไปผ่านการสื่อสารระบบ 
IT ที่มากขึ้น เพื่อให้สถาปนิกได้มีงานมากข้ึน
“เสมอภาค”

สนับสนุนให้สถาปนิกทุกคนในประเทศ มีความเสมอภาค 
ไม่แบ่งแยกส่วนกลางหรือภูมิภาค ร่วมกันคิด ร่วมกันท างาน
อย่างเป็นระบบ “หนึ่งเดียว”

การศึกษา
ปริญญาตร-ีโท

สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต-มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การท างาน
สถาปนิก ระดับ ช านาญการพิเศษ

ส านักการช่าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย






