
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professional Experience 
 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร สถำบันเอเชียตะวันออกศึกษำฯ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (ค ำสั่ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ที่ ๑๒๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อ ำนวยกำรสถำบันเอเชียตะวันออก
ศึกษำ) 

 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร สถำบันเอเชียตะวันออกศึกษำฯ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (ค ำสั่ง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ที่ ๙๐/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อ ำนวยกำรสถำบันเอเชียตะวันออกศึกษำ)  

 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรพิเศษและวัฒนธรรม สถำบันเอเชียตะวันออกศึกษำฯ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ [ค ำสั่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ที่ ๑๘๑๐/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งรอง
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเอเชียตะวันออกศึกษำ (เพิ่มเติมและสืบแทน)]  

 ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรนักศึกษำ กองกิจกำรนักศึกษำ (พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๐)  

 ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยทรัพย์สิน ส ำนักงำนจัดกำรทรัพย์สิน (พ.ศ. ๒๕๔๗ - พ.ศ.๒๕๔๘)  

 ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมและสวัสดิภำพนักศึกษำ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ (ค ำสั่ง
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ที่ ๕๐/๒๕๔๖ วันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๓๐ กันยำยน พ.ศ. 
๒๕๔๗) 

 ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมและสวัสดิภำพนักศึกษำ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ (ค ำสั่ง
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ที่ ๒๕/๒๕๔๖ วันที่ ๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๓๐ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๖) 

APINANT Phongmethakul 

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University 
www.tds.tu.ac.th 

T. +66 (0) 2986 9434, +66 (0) 2986 9605-6 # 4009 

F. +66 (0) 2986 8067 

M. +6681 623 5148 
E. apinant@ap.tu.ac.th 

 

Educations 
 Master of Architecture (M. Arch.),  

 Chulalongkorn University, Thailand 

 Bachelor of Architecture (B. Arch.),  

 Kasembundit University, Thailand, 1993 

  

Specializations 
 Thai Architecture: Traditional Thai Architecture, 

Classical Thai Architecture, Contemporary Thai 
Architecture, Modern Thai Architecture, 
Craftsmanship for Thai Architecture, Thai 
Architecture Appreciation 

 Thai and International Wisdom 

 Computer Program: Computer - Aided Design 
(CAD); 2D; 3D Computer Graphic Design, Computer 
for Office Administration 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APINANT Phongmethakul 

Publications 
 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๕๗). ส่วนประกอบและส่วนประณีตสถำปัตยกรรม (Architectural 

Features and Refinement) ในโครงกำร กำรสร้ำงสรรค์เอกลักษณ์สถำปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ (The 

Creation of Modern Thai Architectural Identity) / อภินันท์ พงศ์เมธำกุล, วิมลสิทธิ์ หรยำงกูร, 

สันติรักษ์ ประเสริฐสุข. ปทุมธำนี: มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 

 [แหล่งทุนอุดหนุนวิจัย ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย ปี ๒๕๕๔ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุน

กำรวิจัย (สกว.).] 

 วีระ อินพันทัง. (๒๕๕๗). กำรก่อรูปทำงสถำปัตยกรรม (Architectural Configuration) ในโครงกำร 

กำรสร้ ำงส รรค์ เอกลั กษณ์ สถำปั ตยกรรมไทยสมั ย ให ม่  (The Creation of Modern Thai 

Architectural Identity) / วีระ อินพันทัง, วิมลสิทธิ์ หรยำงกูร, อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. ปทุมธำนี: 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 

 [แหล่งทุนอุดหนุนวิจัย ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย ปี ๒๕๕๔ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุน

กำรวิจัย (สกว.).] 

 วิมลสิทธิ์ หรยำงกูร. (๒๕๕๗). โครงกำร กำรสร้ำงสรรค์เอกลักษณ์สถำปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ (The 

Creation of Modern Thai Architectural Identity) / วิมลสิทธิ์ หรยำงกูร, วีระ อินพันทัง, สันติรักษ์ 

ประเสริฐสุข, อภินันท์ พงศ์เมธำกุล, บุษกร เสรฐวรกจิ, รุ่งรัตน์ เตง็เก้ำประเสริฐ, วิญญู อำจรักษำ, 

ชุตมิำ ขจรณรงค์วณิช. ปทุมธำนี: มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 

 [แหล่งทุนอุดหนุนวิจัย ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย ปี ๒๕๕๔ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุน

กำรวิจัย (สกว.).] 

 สถำบันวิจัยและให้ค ำปรึกษำ แห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. (๒๕๕๒). โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

กำรท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  (ศูนย์ศึกษำประวัติศำสตร์อยุธยำ). กรุงเทพฯ: 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. 

 เชษฐำ พลำยชุม. (๒๕๔๕). กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบสถำปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ / เชษฐำ พลำยชุม

, อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. ปทุมธำนี: มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 

 [แหล่งทุนอุดหนุนวิจัย ส ำนักงำนสภำวิจัยแห่งชำติ, (โครงกำรวิจัยด้วยทุนอุดหนุนกำรวิจัยประเภท

ก ำหนดเรื่อง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๔๔).] 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๔๕). ช่ำงพื้นถิ่นอยุธยำ: ว่ำด้วยเรื่องควำมเชื่อและกรรมวิธีกำรปรุงเรือน

ไทยภำคกลำง / อภินันท์  พงศ์ เมธำกุล , เชษฐำ พลำยชุม , นิรันดร ทองอรุณ . ปทุมธำนี : 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 

 [แหล่งทุนอุดหนุนวิจัย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวัฒนธรรมแห่งชำติ, (โครงกำรวิจัยด้วยทุนอุดหนุน

กำรวิจัยวัฒนธรรม ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๔๔).] 



 

 

APINANT Phongmethakul 

Professional Projects 
หมวดงานออกแบบสถาปัตยกรรมศาสนสถาน อาทิ 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๔๘). งำนออกแบบสถำปัตยกรรมไทย: หอพระพุทธรูป “พระพุทธ

ธรรมทิฐิศำสดำ” ประจ ำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง. ล ำปำง. 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๕๒). งำนออกแบบสถำปัตยกรรมไทย: หอพระพุทธรูป “พระ

ศำกย มุนี ศ รีธ รรมศำสต ร์ ” ป ระจ ำ โรงพ ยำบำลธรรมศำสต ร์ เฉลิ มพ ระ เกี ย รติ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต. ปทุมธำนี. 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๕๕). งำนออกแบบสถำปัตยกรรมไทย: หอพระพุทธรูป “พระพุทธ

ธรรมทิฐิศำสดำ” ประจ ำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์พัทยำ. ชลบุรี. 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๕๕). งำนออกแบบสถำปัตยกรรมไทย: เจดีย์ "พระมหำเจดีย์

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งกำรตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ำ" วัดเก้ำเลี้ยว. เก้ำเลี้ยว, นครสวรรรค.์ 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๕๖). งำนออกแบบปรับปรุงสถำปัตยกรรมไทย: หอพระพุทธรูป 

“พระพุทธธรรมทิฐิศำสดำ” ประจ ำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์ล ำปำง. ล ำปำง. 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๕๖). งำนออกแบบปรับปรุงสถำปัตยกรรมไทย: ศำลำกำรเปรียญ 

“สุธัมมศำลำ” วัดจำกแดง. พระประแดง, สมุทรปรำกำร. 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๕๗). งำนออกแบบสถำปัตยกรรมไทย: หอพระพุทธรูป “หอ

พระองค์สมเด็จพระปฐมฯ” บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่ำหลวง) จ ำกัด ณ โรงงำนท่ำหลวง. 

สระบุรี. 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๕๗). งำนออกแบบสถำปัตยกรรมไทย: หอพระพุทธรูป “หอ

พระองค์สมเด็จพระปฐมฯ” บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่ำหลวง) จ ำกัด ณ โรงงำนเขำวง. สระบุรี. 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๕๗). งำนออกแบบสถำปัตยกรรมไทย: หอพระพุทธรูป “พระ

พุทธโสธร” (จ ำลอง) อบต.บึงค ำพร้อย. ล ำลูกกำ, ปทุมธำนี. 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๕๗). งำนออกแบบสถำปัตยกรรมไทย: กุฏิ “ต ำหนักสมเด็จ

พระสังฆรำชฯ และกุฏิเจ้ำอำวำส” วัดไทยพุทธคยำ. อินเดีย. 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๕๔). งำนออกแบบปรับปรุงสถำปัตยกรรมอิสลำม: มัสยิด “มัสยิด

มิฟตำฮุ้ลยีนำน (ล ำเจียก)”. บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ. 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๖๐). งำนออกแบบปรับปรุงสถำปัตยกรรมไทย: เจดีย์ “พระปฐม

รัตนบูรพำจำรย์มหำเจดีย์" วัดป่ำภูก้อน. บ้ำนนำค ำ ต ำบลบ้ำนก้อง อ ำเภอนำยูง. อุดรธำนี. 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๖๑). งำนออกแบบปรับปรุงสถำปัตยกรรมไทย: เจดีย์ "เจดีย์บู่ทอง

กิตติ" วัดป่ำวิเวกวัฒนำรำม บ้ำนห้วยทรำย ต ำบลค ำบก อ ำเภอค ำชะอี, มุกดำหำร. 

 ฯลฯ 



 

Professional Projects 
หมวดงานออกแบบสถาปัตยกรรมเคหสถาน อาทิ 

 อภินันท ์พงศ์เมธำกุล. (๒๕๕๑). งำนออกแบบสถำปัตยกรรมไทย: บ้ำนพักอำศัยแบบไทยร่วม

สมัย “อ.ขวัญใจ ตีอินทอง” อำจำรย์ประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. 

ปทุมธำนี. 

 อภินันท ์พงศ์เมธำกุล. (๒๕๕๑). งำนออกแบบสถำปัตยกรรมไทย: บ้ำนพักอำศัยแบบไทยร่วม

สมัย “นำยเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์” นำยอ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี. ปทุมธำนี. 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๕๒). งำนออกแบบสถำปัตยกรรมไทย: บ้ำนพักอำศัยแบบไทย

ร่วมส มั ย  “ผศ . นิ ภ ำ  อั ศ ว เพิ่ มพู ลผล ” อ ำจำรย์ ป ระจ ำคณ ะพ ยำบ ำลศำสต ร์ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. สุพรรณบุรี. 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๕๒). งำนออกแบบสถำปัตยกรรมไทย: บ้ำนพักอำศัยแบบไทย

ร่วมสมัย “นำยศกุณ ครุฑำนนท”์ ผู้อ ำนวยกำร อบต.คลองสำม จังหวัดปทุมธำนี. ปทุมธำนี. 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๕๓). งำนออกแบบสถำปัตยกรรมไทย: บ้ำนพักอำศัยแบบไทย

ร่วม ส มั ย  “รศ . ด ร .ศิ ริ พ ร  ขั ม ภ ลิ ขิ ต ” อ ำ จ ำรย์ ป ระจ ำ คณ ะพ ย ำบ ำลศ ำส ต ร์ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. ปทุมธำนี. 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล. (๒๕๕๓). งำนออกแบบสถำปัตยกรรมไทย: เรือนไทย “คุณไพศำล 

มะหะหมัด". กรุงเทพฯ. 

 อภินันท์ พงศ์เมธำกุล และคณะ. (๒๕๕๓). งำนออกแบบสถำปัตยกรรมไทย: เรือนไทย “คุณ

เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์". นนทบุรี. 

 อภินันท ์พงศ์เมธำกุล. (๒๕๕๔). งำนออกแบบสถำปัตยกรรมไทย: บ้ำนพักอำศัยแบบไทยร่วม
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