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ประวัติการศึกษา (เรียงจากปจจุบันยอนหลังลงไป) 

ป 2551-2556  Ph.D. (Built Environment) Kasetsart University  

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดลอมสรรคสราง) คณะสถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  

 

ป 2545-2546  สถ.ม. (สถาปตยกรรม) คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

ป 2540-2544  สถ.บ. (สถาปตยกรรม) คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

ประวัติการทํางาน (เรียงจากปจจุบันยอนหลังลงไป) 

ป 2556-ปจจุบัน กลับเขาทํางานเปนอาจารยสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ป 2551-2556 ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาสิ่งแวดลอม

สรรคสราง คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ป 2549-2551 เปนอาจารยและผูประสานงานหลักสูตรสถาปตยกรรม  สํานักวิชาสถาปตยกรรม-

ศาสตรและการออกแบบ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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ป 2548-2551 เปนอาจารยท่ีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

เพ่ือพัฒนาโครงการจัดตั้งสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 

ป 2547  ทํางานโครงการศึกษาเพ่ือวางกรอบในการปรับปรุงและพัฒนาชุมชนกาดกองตา

(ตลาดจีน) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เสนอตอ สํานักงานจังหวัดลําปาง ใหกับ

บริษัท Composition A Co., Ltd. 

 

ประสบการณการฝกฝนพิเศษและผลงานทางวิชาการ (เรยีงจากปจจุบันยอนหลังลงไป) 

ป 2561  สุภาวดี  เชื้อพราหมณ.  “การกลายรูปของเรือนพื้นถ่ินคนสยามในเกดะห มาเลเซีย”. 

Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร และศิลปะ. 11(3): 555-571, 2561. 

ป 2561  สุภาวดี  เชื้อพราหมณ และจิตติมา  เชาวแกว บทความเรื่อง  “ตลาดนัด: กาลเทศะ

แหงชีวิตประจําวันในความเปนพ้ืนท่ีสาธารณะชุมชน กรณีศึกษาชุมชนทาศาลา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช”  เอกสารการประชุมวิชาการดานการวางแผนภาคและ

เมือง ประจาป 2561 (Urban and Regional Planning Academic 

Symposium 2018: URPAS 2018) วันท่ี 27 เมษายน 2561 ณ หอประชุม

ศาสตราจารยประสม รังสิโรจน คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 275-287. 

ป 2559-2562 โครงการอนุรักษพระอุโบสถวัดแดง อ.เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช โดยการมี

สวนรวมของภาคประชาชน  มีผูชวยศาสตราจารยธนสัณฑ  เทพรัตน เปนหัวหนา

โครงการ มีผูรวมโครงการ  2 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวดี  เชื้อ

พราหมณ และอาจารยจิตติมา  เชาวแกว 

ป 2561   สุภาวดี  เชื้อพราหมณ.  2558-2561.  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง ความ

เช่ือมโยงระหวางกันของวิถีการอยูอาศัยและเรือนพ้ืนถิ่นของคนไทยพุทธภาคใต 

จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา กับคนสยามในรัฐเกดะห มาเลเซีย.  สํานักงา

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 



ป 2557  สุภาวดี  เชื้อพราหมณ, อรศิริ ปาณินท.  "การปรับตัวของวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินท่ีปรากฏใน

เรือนชุมชนไทยพุทธลุมทะเลสาบสงขลา.”  วารสารสงขลานครินทร ฉบับ

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2557.  20(2): 71-116. 

ป 2556  สุภาวดี  เชื้อพราหมณ, อรศิริ ปาณินท.  "การอาน" ความเปลี่ยนแปลงและ

หลากหลายของชุมชนและสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน.”  วารสารสังคมลุมน้ําโขง, 2556.  

9(1): 131-154. 

ป 2556  สุภาวดี  เชื้อพราหมณ, อรศิริ ปาณินท.  “ความเปนอ่ืนของพ้ืนท่ีสาธารณะในวิถี

ชาวบานชุมชน  ทะเลนอย.”  ดํารงวิชาการ, 2556.  12(2): 129-152. 

ป 2556  ศึกษาภาคสนามชุมชนคนไทยพุทธในอําเภอตุมปต รัฐกลันตัน มาเลเซีย และ

ศึกษาวิจัยท่ี Faculty of Arcchitecture, Planning & Surveying (FSPU) 

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia ระยะเวลา 3 เดือน 

ป 2556  สุภาวดี  เชื้อพราหมณ.  พลวัตวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นของชุมชนและเรือนในลุมทะเลสาบ

สงขลา.  วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดลอมสรรคสราง คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2556. 

ป 2555  Supawadee  Chuapram, Ross  King, Ornsiri  Panin.  “Transformation of 

Local Living: Buddhist Thai Communities and Vernacular Houses 

around Songkhla Lake Basin.”  AcE-Bs 2012 Bangkok, Sukosol Hotel, 

Bangkok, Thailand, 16-18 July, 2012. Procedia - Social and Behavioral 

Sciences. 2012 (50), P 42–54. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/50/supp/C 

ป 2548 สุภาวดี  เชื้อพราหมณ.  รายงานฉบับสมบูรณ การศึกษาเพ่ือพัฒนาโครงการจัดตั้ง

สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 

2548.  นครศรธีรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 2548. 

ป 2547  สุภาวดี  เชื้อพราหมณ (ผูวิจัยในคณะทํางาน Composition A Co., Ltd. และ

วิทยาลัยโยนก).  โครงการศึกษาเพ่ือวางกรอบในการปรับปรุงและพัฒนาชุมชน

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
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กาดกองตา(ตลาดจีน) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เสนอตอ สํานักงานจังหวัด

ลําปาง. Composition A Co., Ltd. และวิทยาลัยโยนก, 2547. 

ป 2546  สุภาวดี  เชื้อพราหมณ.  ตึกแถวผลผลิตทางกายภาพและวัฒนธรรมในชุมชนเมือง

เกา จังหวัดสงขลา.  วิทยานิพนธ สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

สถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.   

รางวัล  
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