
รองศาสตราจารยนิลุบล  คลองเวสสะ 
 
 
 

การศึกษา 
พ.ศ. 2524  Master of Landscape Architecture (Iowa State University) 
พ.ศ. 2521  สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2546-ปจจุบัน รองศาสตราจารย ประจําภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2547-2551  รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2535-2539 หัวหนาภาควชิาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2532-2546 ผูชวยศาสตราจารย ประจําภาควิชาภูมสิถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2525-2532 อาจารยประจําภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2521- 2523  สถาปนิก บริษัทสถาปนิก สุเมธ  ชุมสาย จํากัด 
พ.ศ. 2519- 2521  สถาปนิกฝกหดั บริษัทสถาปนิก สุเมธ  ชุมสาย จํากัด 
 
สมาชิกในสมาคมวิชาชีพ 
   สมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย สมาชิกเลขที่ 231009  
   สมาชิกสภาสถาปนิก  สมาชิกเลขที่ 000032 ภส-1 
 
ใบอนุญาตทางวิชาชพี 
 ใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพสถาปตยกรรมควบคมุ   

ตามพระราชบญัญัติสภาสถาปนิก พ.ศ. 2543  
ระดับวุฒิสถาปนิก สาขาภูมสิถาปตยกรรม เลขที่ ว-ภส29 

 
งานวิจัย 
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พ.ศ. 2549 การศึกษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนทางหลวง 
พ.ศ. 2548 การสงเสริมการพัฒนาพื้นทีสี่เขียวริมถนนสายหลักตามกฏกระทรวงกรงุเทพมหานคร    
พ.ศ. 2547 การจําแนกประเภทและกาํหนดแนวทางการพัฒนาที่ดินในความดแูลของสํานักงาน

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยระยะที่ 1 : กรุงเทพมหานครและพื้นที่ตอเนื่อง 
พ.ศ. 2545 โครงการนํารองเพื่อการอนรัุกษและพัฒนาสภาพแวดลอมคลองอัมพวา 
พ.ศ. 2545 การศึกษาเพื่อจัดทําสารานุกรมถนนในกรงุเทพฯ เขตบางกอกนอย บางกอกใหญ 
พ.ศ. 2545 การศึกษาเพื่อจัดทําสารานุกรมถนนในกรงุเทพฯ เขตสัมพันธวงศ 
พ.ศ. 2545 การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและประเมินผลการดําเนินงาน

ของหนวยงานรัฐและเอกชนบริเวณกรุงรัตนโกสินทร (แผนปฏิบัติการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการจราจร และการใชที่ดนิในบริเวณกรุง
รัตนโกสินทร) 

พ.ศ. 2544 การศึกษาเพื่อจัดทําสารานุกรมถนนในกรงุเทพฯ เขตพระนครและปอมปราบศัตรูพาย 
พ.ศ. 2543 การศึกษาผังบริเวณโครงการศูนยกฬีามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรังสิต ในการใชงาน

เอเชี่ยนเกม คร้ังที่ 13 
พ.ศ. 2542 พฤติกรรมนันทนาการกับสภาพการใชพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนอยูอาศัยของ

การเคหะแหงชาติ 
พ.ศ. 2541 การจัดทําแผนการอนุรักษและปรับปรุงสภาพแวดลอมเมอืงเกาพิมาย 
พ.ศ. 2540 การศึกษาเพื่อพัฒนาภูมิทัศนถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2538 แผนการจัดการอนุรักษและปรับปรุงชุมชนโบราณในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
พ.ศ. 2536 การศึกษาเพื่อจัดทําแผนและผังพัฒนาเขต : เขตคลองเตย 
พ.ศ. 2528 การสํารวจศึกษาสภาพแวดลอมและภูมิสถาปตย กลุมโบราณสถาน อ.สิชล  

อ.ทาศาลา  อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช .กองโบราณคดี กรมศิลปากร 
 
งานวางผังและออกแบบ 
พ.ศ. 2549 ภูมิทัศนลานหนาอาคารคณะศิลปกรรมศาสตรและอาคารบรมราชกุมารี  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2548 การฟนฟูพืน้ทีอุ่ทยานแหงชาติในพื้นทีป่ระสบภัยพิบัติ 6 จังหวดัภาคใต 
พ.ศ. 2547 การออกแบบรายละเอียดภูมสิถาปตยกรรมบริเวณสะพานพระราม 8 (ระยะที่ 2) 
พ.ศ. 2546 ผังปรับปรุงพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรแลวเพื่อการพกัผอน ตําบลหงาว 

อําเภอเมือง จังหวัดระนอง   
พ.ศ. 2543 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรมบริเวณสะพานพระราม 8 (ระยะที่ 1)  
พ.ศ. 2539 ผังแมบทกรมปาไม บางเขน กรุงเทพมหานคร 
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พ.ศ. 2539 ผังแมบทโครงการสนามกีฬาเฉลิมพระเกยีรติ การกีฬาแหงประเทศไทย หวัหมาก 
กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2533 ภูมิทัศนรอบอาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2531 ผังแมบทสวนสัตวโคราช และ สวนสัตวสงขลา 
พ.ศ. 2530 ผังแมบทการฟนฟูที่ดนิเหมอืงแรในจังหวดัภูเก็ตเปนสวนสาธารณะ 
 
งานสอน 
พ.ศ. 2525-ปจจุบัน  

หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 วิชาที่สอน การวางแผนและออกแบบสวนสาธารณะและพื้นที่นันทนาการ   
การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 6 

พ.ศ. 2546-ปจจุบัน 
 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 วิชาที่สอน การวางผังบริเวณ 
พ.ศ. 2548-ปจจุบัน 
 หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 วิชาที่สอน การวางแผนภูมิสถาปตยกรรมดานนันทนาการ 
 
งานทีป่รึกษาวทิยานิพนธ 
พ.ศ. 2550 แนวทางการพฒันาพื้นที่บริเวณยานธุรกิจสีลมชวงถนนคอนแวนตถึงถนน

นราธิวาสราชนครินทร 
พ.ศ.2549 แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ

ผูสูงอายุของสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูม ิในจงัหวัดนครราชสีมา 
พ.ศ. 2546 แนวทางการพฒันาและปรับปรุงภูมิทัศนมหาวิทยาลัยขอนแกน 
พ.ศ. 2546 การประเมินลักษณะทางกายภาพของสวนสาธารณะหลังการใชงาน : 

สวนสาธารณะเฉลิม-พระเกยีรติ 6 รอบ (ฝงพระนคร) 
พ.ศ. 2546 การศึกษาลักษณะทางกายภาพที่พึงประสงคของถนนคนเดิน : กรณีศึกษาถนนทาแพ

เชียงใหม 
พ.ศ. 2544 สภาพแวดลอมทางภูมิทัศนกับพฤติกรรมของผูใชสวนสาธารณะระดบัชุมชน 
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พ.ศ. 2544 ปจจัยทางกายภาพที่มีผลตอการหาทิศทางในภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
การนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการ 
พ.ศ. 2550 “สวนสาธารณะปาชาวดัดอน : คูตางขั้ว ความเปน ความตาย” .  การประชุมวิชาการ

ประจําปสถาปตยกรรมและศาสตรเกี่ยวเนื่องครั้งที่ 11 . คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  25-26 ตุลาคม 2550 

พ.ศ. 2549 “การพัฒนาพืน้ที่สีเขียวริมถนนสายหลักตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร” . การประชุมวิชาการประจําปสถาปตยกรรมและศาสตรเกี่ยวเนื่อง
คร้ังที่ 10 . คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  26-27 ตุลาคม 2549 

พ.ศ. 2546 “Walkways for Rattanakosin Area” การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาต ิ International 
Workshop 2003 on Pedestrian Street  “Pedestrian Street : Public Participation for Living 
Cities and Good Quality of Life” ๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ จดัโดย คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองเชยีงใหม 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานภาคเหนือ เขต 1 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ในโครงการ TUCED DUCED I&UA 

 
ผลงานบทความและเอกสารสิ่งพิมพ 
พ.ศ. 2549 “การพัฒนาพืน้ที่สีเขียวริมถนนสายหลักตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร” วารสารวิชาคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ การประชุมวิชาการ
ประจําปสถาปตยกรรมและศาสตรเกี่ยวเนื่อง สาระศาสตรคร้ังที่ 10 

พ.ศ. 2546 “ที่วางสาธารณะในเมือง : เพื่อนันทนาการของคนเมือง เพื่อความงามของเมือง” 
เอกสารจัดแสดงและเผยแพรประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีเครือขายเมืองนา
อยู ชุมชนนาอยู คร้ังที่ 3 

พ.ศ. 2546 เอกสารคําสอนวิชาการวางแผนและออกแบบสวนสาธารณะและพื้นที่นันทนาการ 
คณะ-สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2544 “การศึกษาการไมใชสวนสาธารณะ : กลุมวัยรุนตอนปลาย”                 วารสารวิชา
คณะ-สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาฯ ฉบับที่ 3 การประชมุวิชาการประจําป
สถาปตยกรรมและศาสตรเกีย่วเนื่อง สาระศาสตรคร้ังที่ 5 

พ.ศ. 2537 “ภูมิสถาปตยกรรมกับปญหามลภาวะในเมอืง” วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฉบับพิเศษ ครบรอบ 60 ป ปการศึกษา 2536 

พ.ศ. 2536 “Development of City Parks in Bangkok Area” Zoenshukei. Vol 49 . pp 5-7 
พ.ศ. 2533 คูมือพัฒนาแหลงทองเที่ยวประเภทอางเก็บน้ํา . การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

 4



พ.ศ. 2531 คูมือพัฒนาภูมทิัศนเมืองเพื่อการทองเที่ยว . การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2528 บทความ “งานปรับปรุงภูมทิัศนเมือง" . วารสารมิติสถาปตย ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2528 คูมือพัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติประเภทถ้ํา . การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2527 คูมือพัฒนาแหลงทองเที่ยวธรรมชาติประเภทน้ําตก . การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
พ.ศ. 2525 บทความ “ภมูิทัศนถนน" . วารสารวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ประจําปการศกึษา 2525  
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