15 : กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 ศ.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

ศ.

สถ.บ.
ผ.ม.
Ph.D.(Urban Studies)
สถ.บ.
M.Arch (Urban Design)
Dip. in Housing, Planning
and Building

สาขาวิ ชา
การวางแผนภาค
และเมือง

สาขาเชี่ยวชาญ
การวางแผนภาค
และเมือง

การออกแบบ
ชุมชนเมือง

ม/ส
จฬ.

2 ศ.กาธร กุลชล

ศ.

3 ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์

ศ.

ศศ.บ.(การออกแบบภายใน) การออกแบบภายใน สถาปั ตยกรรมภายใน
Diploma in industrial design
เฟอร์นิเจอร์ดไี ซน์
Master of Fine Art (Interior
และการออกแบบตกแต่ง
Architecture)

มศก.

4 ศ.ฐิตพิ ฒ
ั น์ ประทานทรัพย์

ศ.

สถ.บ.
สถ.ม.

มศก.

เทคนิคสถาปั ตยกรรม เทคนิคสถาปั ตยกรรม
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มศก.

สถานที่ ติดต่อ
คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
โทร. 0 2218 4302
เกษียณ ภาควิชาการออกแบบ
และวางผังชุมชนเมือง
คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
โทร.0 2623 6115
ภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน
คณะมัณฑนศิลป์
โทร.0 2222 5876
ต่อ 11268
คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
โทร. 0 2433 9970

สถานภาพ

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

15 : กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
5 ศ.เดชา บุญคา้

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
ภูมสิ ถาปั ตยกรรม ภูมสิ ถาปั ตยกรรม

ม/ส
จฬ.

ศ.

สถ.บ.
M.L.A.(Landscape Arch.)

6 ศ.บัณฑิต จุลาสัย

ศ.

สถ.บ.
M.Arch.(Architecture)
Cert. in Town and Regional
Planning Architecte DPLG.

สถาปั ตยกรรม

สถาปั ตยกรรม

จฬ.

7 ศ.เลอสม สถาปิ ตานนท์

ศ.

สถ.บ.(สถาปั ตยกรรม)
Master of Architecture

สถาปั ตยกรรม

สถาปั ตยกรรม
และการประชาสัมพันธ์

จฬ.
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
ภาควิชาสถาปั ตยกรรม
โทร.0 2218 4370-71
ภาควิชาสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
โทร. 0 2218 4370-2
ภาควิชาสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
โทร.0 2218 4370-1

สถานภาพ

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

15 : กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
คุณวุฒิ
สถ.บ. (สถาปั ตยกรรม
ศาสตร์)
M.Sc. (Facility Management)
Ph.D. (Facility Management)

สาขาวิ ชา
สถาปั ตยกรรม

สาขาเชี่ยวชาญ
Facility Management

ม/ส
จฬ.

ศ.

สถ.บ.
สถ.ม.
ปร.ด.(สิง่ แวดล้อมสรรค์สร้าง)

สถาปั ตยกรรม

สถาปั ตยกรรม

มศก.

คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
โทร. 0 221 5877

10 ศ.สมศักดิ ์ ธรรมเวชวิถี

ศ.

สถ.บ. (สถาปั ตยกรรม)
สถ.ม. (เคหะการ)

สถาปั ตยกรรม

สถาปั ตยกรรม

สจล.

11 ศ.วัชรี สวามิวศั ดุ์

ศ.

สถ.บ. (สถาปั ตยกรรม)
ศศ.ม. (ประวัตศิ าสตร์
สถาปั ตยกรรม)

สถาปั ตยกรรม

สถาปั ตยกรรม

สจล.

คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
โทร. 0 2329 8365,
0 2329 8366
คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
โทร. 0 2329 8365,
0 2329 8366

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
8 ศ.เสริชย์ โชติพานิช

ตาแหน่ ง

9 ศ.วีระ อินพันทัง

ศ.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
โทร. 0 2218 4302

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

15 : กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
12 ศ.ธาดา สุทธิธรรม

ตาแหน่ ง

ศ.

13 ศ.ไขแสง ศุขะวัฒนะ

ศ.

14 ศ.ม.ร.ว.แน่ งน้อย ศักดิ ์ศรี

ศ.

คุณวุฒิ
สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
สถ.บ.(สถาปั ตยกรรม)
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์
M.Sc.(Histroric
Preservation)
Ph.D.(Regional Planning
and Resource Development)

ม/ส
มอบ.

สถ.บ.
สถ.ม.
ค.ม.
Diploma in ICHPB
Diploma in Trop.Arch.
สถ.บ.
M.Arch.(Architechure)

สถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์

จฬ.

เกษียณ คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
ภาควิชาสถาปั ตยกรรม
โทร.0 2218 4370-71

สถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์

จฬ.

เกษียณ คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
ภาควิชาสถาปั ตยกรรม
โทร.0 2218 4370-71
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ
โทร. 0 4535 3740

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

15 : กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
15 ศ.ผุสดี ทิพทัส

16 ศ.ศิรวิ รรณ ศิลาพัชรนันท์

17 ศ.สุนทร บุญญาธิการ

ตาแหน่ ง

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
สถ.บ.(สถาปั ตยกรรม)
M.Arch.(Architecture)

อ.บ.(ภูมศิ าสตร์)
ผ.ม.
Doctorat en Troisièmme
Cycle en
PlannificationUrbaine
ศ.* สถ.บ.(สถาปั ตยกรรม)
M.Arch.
D.Arch.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
ภาควิชาสถาปั ตยกรรม
โทร.0 2218 4370-71

สถานภาพ

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์,
ออกแบบสถาปั ตยกรรม,
ประวัตศิ าสตร์
สถาปั ตยกรรม ,
การอนุรกั ษ์
สถาปั ตยกรรมและชุมชน

ม/ส
จฬ.

สถาปั ตยกรรมศาสตร์ Policy Planning,
Urban Development,
Urban Conservation

จฬ.

คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
โทร. 0 2218 4441

สถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาปั ตยกรรมศาสตร์

จฬ.

คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
ภาควิชาสถาปั ตยกรรม
โทร.0 2218 4370-71
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ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

15 : กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
18 ศ.วิมลสิทธิ ์ หรยางกูร

ตาแหน่ ง

19 ศ.จรัญพัฒน์ ภูวนันท์

ศ.

คุณวุฒิ

ศ.* สถ.บ.
M.A.
Master in Architecture
Ph.D. (Architecture)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ การออกแบบงาน
สถาปั ตยกรรม
สถาปั ตยกรรมชุมชนและ
เมือง
จิตวิทยาสภาพแวดล้อม
(Environment
Psychology)
การวิจยั ทาง
สถาปั ตยกรรมไทย
สมัยใหม่

สถ.บ.
สถาปั ตยกรรมศาสตร์
M.Arch.
Post Grad. Dip. In Housing,
Building and Planning(with
Distinction)
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สถาปั ตยกรรมศาสตร์
วัสดุและการก่อสร้าง
การก่อสร้างระบบ
อุตสาหกรรม
ระบบการประสานทาง
พิกดั
(Coodination/Design)
และBuilding Technology

ม/ส
มธ.

มศก.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ โครงการจัดการศึกษา
สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
โทร.0 2564 6304-12
ต่อ 3188

สถานภาพ

ภาควิชาเทคนิค
สถาปั ตยกรรม
คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
โทร.0 2435 9034,
0 2849 7514,
0 2849 7500
ต่อ 31406
ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

15 : กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
20 ศ.ม.ร.ว.ทองใหญ่
ทองใหญ่

21 ศ.อรศิร ิ ปาณินท์

หมายเหตุ

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

ศ.

สถ.บ.
M.Arch.

ศ.* ศ.บ.(สถาปั ตยกรรมไทย)
M.S.(Tropical Architecture)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ การวิจยั
และการออกแบบ
สถาปั ตยกรรมเพื่อ
การศึกษา
และการออกแบบชุมชน
เมือง

ม/ส
มศก.

สถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาปั ตยกรรมและการ
อนุรกั ษ์สถาปั ตยกรรม

มศก.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ ตึกคุณหญิงพัฒนา
ชัน้ 4
คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 0 2997 2222 ต่อ
3410,3414

สถานภาพ

เกษียณ คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
โทร.0 2942 8960
ต่อ 310

ศ.* หมายถึง ตาแหน่ งศาสตราจารย์ ได้รบั เงิ นเดือนขันสู
้ ง
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