
15 : กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
1 ศ.วรรณศลิป์  พรีพนัธุ์ ศ. สถ.บ.          

ผ.ม. 
Ph.D.(Urban Studies)

การวางแผนภาค
และเมอืง

การวางแผนภาค
และเมอืง

จฬ. คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 4302

2 ศ.ก าธร  กุลชล ศ. สถ.บ.
M.Arch (Urban Design)
Dip. in Housing, Planning 
and Building

การออกแบบ
ชมุชนเมอืง

มศก. เกษยีณ ภาควชิาการออกแบบ
และวางผงัชมุชนเมอืง
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
โทร.0 2623 6115

3 ศ.เอกชาต ิ จนัอุไรรตัน์ ศ. ศศ.บ.(การออกแบบภายใน) 
Diploma in industrial design 
Master of Fine Art (Interior 
Architecture)

การออกแบบภายใน สถาปัตยกรรมภายใน
เฟอรน์ิเจอรด์ไีซน์  
และการออกแบบตกแต่ง

มศก. ภาควชิาออกแบบ
ตกแต่งภายใน
คณะมณัฑนศลิป์
โทร.0 2222 5876     
ต่อ 11268

4 ศ.ฐติพิฒัน์  ประทานทรพัย์ ศ. สถ.บ. 
สถ.ม.

เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม มศก. คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
โทร. 0 2433 9970
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
5 ศ.เดชา  บุญค า้ ศ. สถ.บ. 

M.L.A.(Landscape Arch.)
ภมูสิถาปัตยกรรม ภมูสิถาปัตยกรรม จฬ. เกษยีณ คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์
ภาควชิาสถาปัตยกรรม
โทร.0 2218 4370-71

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

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม จฬ. ภาควชิาสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
โทร. 0 2218 4370-2

7 ศ.เลอสม  สถาปิตานนท์ ศ. สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)
Master of Architecture

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
และการประชาสมัพนัธ์

จฬ. ภาควชิาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
โทร.0 2218 4370-1
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
8 ศ.เสรชิย ์ โชตพิานิช ศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรม

ศาสตร)์ 
M.Sc. (Facility Management)
Ph.D. (Facility Management)

สถาปัตยกรรม Facility Management จฬ. คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
โทร. 0 2218 4302

9 ศ.วรีะ  อนิพนัทงั ศ. สถ.บ. 
สถ.ม.
ปร.ด.(สิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้ง)

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม มศก. คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
โทร. 0 221 5877

10 ศ.สมศกัดิ ์  ธรรมเวชวถิี ศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
สถ.ม. (เคหะการ)

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สจล. คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
โทร. 0 2329 8365,
0 2329 8366

11 ศ.วชัร ี  สวามวิศัดุ ์ ศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
ศศ.ม. (ประวตัศิาสตร์
สถาปัตยกรรม)

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สจล. คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
โทร. 0 2329 8365, 
0 2329 8366
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
12 ศ.ธาดา  สุทธธิรรม ศ. สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)   

M.Sc.(Histroric 
Preservation) 
Ph.D.(Regional Planning 
and Resource Development)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์  มอบ. คณะศลิปประยกุต์และ
การออกแบบ
โทร. 0 4535 3740

13 ศ.ไขแสง  ศุขะวฒันะ ศ. สถ.บ.
สถ.ม. 
ค.ม. 
Diploma in ICHPB 
Diploma in Trop.Arch.

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. เกษยีณ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
ภาควชิาสถาปัตยกรรม
โทร.0 2218 4370-71

14 ศ.ม.ร.ว.แน่งน้อย  ศกัดิศ์รี ศ. สถ.บ. 
M.Arch.(Architechure)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. เกษยีณ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
ภาควชิาสถาปัตยกรรม 
โทร.0 2218 4370-71
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
15 ศ.ผุสด ี ทพิทสั ศ. สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)

M.Arch.(Architecture)
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร,์

ออกแบบสถาปัตยกรรม,
ประวตัศิาสตร์
สถาปัตยกรรม ,
การอนุรกัษ์
สถาปัตยกรรมและชมุชน

จฬ. เกษยีณ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
ภาควชิาสถาปัตยกรรม 
โทร.0 2218 4370-71

16 ศ.ศริวิรรณ  ศลิาพชัรนนัท์ ศ. อ.บ.(ภมูศิาสตร)์ 
ผ.ม.
Doctorat en Troisièmme 
Cycle en 
PlannificationUrbaine

สถาปัตยกรรมศาสตร์ Policy Planning, 
Urban Development, 
Urban Conservation

จฬ. คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
โทร. 0 2218 4441

17 ศ.สุนทร  บุญญาธกิาร ศ.* สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)
M.Arch. 
D.Arch.

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
ภาควชิาสถาปัตยกรรม 
โทร.0 2218 4370-71
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
18 ศ.วมิลสทิธิ ์ หรยางกรู ศ.* สถ.บ. 

M.A. 
Master in Architecture 
Ph.D.  (Architecture)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบงาน
สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมชมุชนและ
เมอืง 
จติวทิยาสภาพแวดลอ้ม 
(Environment 
Psychology) 
การวจิยัทาง
สถาปัตยกรรมไทย
สมยัใหม่

มธ. เกษยีณ โครงการจดัการศกึษา
สาขาวชิาสถาปัตยกรรม
โทร.0 2564 6304-12 
ต่อ 3188

19 ศ.จรญัพฒัน์  ภวูนนัท์ ศ. สถ.บ.
 M.Arch. 
Post Grad. Dip. In Housing, 
Building and Planning(with 
Distinction)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
วสัดุและการก่อสรา้ง
การก่อสรา้งระบบ
อุตสาหกรรม
ระบบการประสานทาง
พกิดั  
(Coodination/Design) 
และBuilding Technology

มศก. ภาควชิาเทคนิค
สถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์ 
โทร.0 2435 9034, 
0 2849 7514,
0 2849 7500 
ต่อ 31406
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
20 ศ.ม.ร.ว.ทองใหญ่  

                  ทองใหญ่
ศ. สถ.บ. 

M.Arch.
สถาปัตยกรรมศาสตร์ การวจิยั 

และการออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพื่อ
การศกึษา
และการออกแบบชมุชน
เมอืง

มศก. เกษยีณ ตกึคุณหญงิพฒันา 
ชัน้ 4 
คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรงัสติ
โทร. 0 2997 2222 ต่อ 
3410,3414

21 ศ.อรศริ ิ ปาณนิท์ ศ.* ศ.บ.(สถาปัตยกรรมไทย)  
M.S.(Tropical Architecture)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมและการ
อนุรกัษ์สถาปัตยกรรม

มศก. เกษยีณ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร ์
โทร.0 2942 8960 
ต่อ 310

หมายเหตุ ศ.* หมายถึง ต าแหน่งศาสตราจารย ์ ได้รบัเงินเดือนขัน้สูง
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