หลักสู ตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ
ที่
1.

2.

3.

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

เลขที่
บัตรประชาชน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ

350xxxxxxxxxx

อาจารย์

อาจารย์

ดร. ไพกานท์ รักษาสุ ทธิ
พันธ์

นายกรพงศ์ กรรณสู ต

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สถ.บ.
Dipl.Ing

สถาปัตยกรรม
Architecture

Ph.D.
Arch.

Urban Design

310 xxxxxxxxxx สถ.บ.

สถาปัตยกรรม

สถ.ม.
ค.ด.
310 xxxxxxxxxx สถ.บ.
M.Arch.

เทคโนโลยีอาคาร
อุดมศึกษา
สถาปัตยกรรม
Environment Design

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Vienna University of
Technology, Austria
Vienna University of
Technology, Austria

2531
2533

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
University of
Nottingham, U.K.

2532

ภาระงาน
สอน
(ชม./สั ปดาห์ )

2536

2537
2548
2547
2549

1

ลาดับ
ที่
4.

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่ อ-สกุล

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธิ์ เจริ ญทรัพย์

เลขที่
บัตรประชาชน

คุณวุฒิ

311 xxxxxxxxxx สถ.บ.
Dipl. Ing

สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม
Architecture

Dr.Techn. Architecture
5.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์

310 xxxxxxxxxx สถ.บ.
D.U.

Doctorat

สถาปัตยกรรม
(Science pour
l’Architecture)

Science pour
I’Architecture

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Innsbruck University,
Austria
Innsbruck University,
Austria
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dispense de D.E.A,
Université Henri
Poincaré (Nancy 1),
France.
Institut Nationale
Polytechnique de
Lorraine (INPL.) ,
Fracne.

ปี

ภาระงาน
สอน
(ชม./สั ปดาห์ )

2531
2535
2538
2539
2541

2546

2

อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับ
ที่

1.

ตาแหน่ ง
ชื่ อ-สกุล
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสุดจิต สนัน่ ไหว

310 xxxxxxxxxx

สถ.บ.
ศศ.ม.

2.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายสมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์

310 xxxxxxxxxx

สถ.บ.
สถ.ม.

3.

อาจารย์

310 xxxxxxxxxx

สถ.บ.

นายรังสิ ต เจียมปั ญญา

เลขที่
บัตรประชาชน

คุณวุฒิ

สถ.ม.

4.

อาจารย์

นางมัลลิกา จงศิริ

310 xxxxxxxxxx

5.

อาจารย์

ดร. สายใจ ดิถีเพ็ง

310 xxxxxxxxxx

สถ.บ.
คพ.ม.
สถ.บ.
สถ.ม.
ปร.ด.

สาขาวิชา
สถาปั ตยกรรม
ประวัติศาสตร์
สถาปั ตยกรรม
สถาปั ตยกรรม
การออกแบบชุมชนเมือง
และชนบท
สถาปั ตยกรรม

การออกแบบและวางผัง
ชุมชนเมือง
สถาปั ตยกรรม
เคหการ
สถาปั ตยกรรม
การออกแบบชุมชนเมือง
และชนบท
จัดการมรดกทาง
สถาปั ตยกรรมและ
การท่องเที่ยว

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี
2529
2536

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2527
2547

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2527

มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2528
2540
2532
2546

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2560

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์ )

2531

3

ลาดับ
ที่

6.

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

นางอามาล ภ. ฉิ มวิไลทรัพย์

310 xxxxxxxxxx

7.

อาจารย์

นายมนต์ชยั บุญยะวิภากุล

371 xxxxxxxxxx

8.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายสุวชิ า เบญจพร

310 xxxxxxxxxx

สถ.บ.
สถ.ม.

สถาปั ตยกรรม
สถาปั ตยกรรม
สถาปั ตยกรรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบสถาปั ตยกรรม
สถาปั ตยกรรม
เทคโนโลยีอาคาร

9.

อาจารย์

ดร.ศศิกาญจน์ ศรี โสภณ

373 xxxxxxxxxx

นายธนัญชัย ลิมปาคม

310 xxxxxxxxxx

สถ.บ.
คพ.ม.
ปร.ด.
สถ.บ.
M.Arch

สถาปั ตยกรรม
เคหการ
สิ่ งแวดล้อมสรรค์สร้าง
สถาปั ตยกรรม
Architecture

10. อาจารย์

ชื่ อ-สกุล

เลขที่
บัตรประชาชน

คุณวุฒิ
สถ.บ.
สถ.ม.
สถ.บ.
วท.ม.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

ปี
2537
2541
2541
2547

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540
2545

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Colorado at
Denver, Colorado USA.

2547
2549
2560
2530
2542

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์ )

4

อาจารย์ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลาดับ
ที่

1.

ตาแหน่ ง
ชื่ อ-สกุล
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางปาริ สุทธิ์ เลิศคชาธาร

310 xxxxxxxxxx

ศศ.บ.
ศศ.ม.

2.

อาจารย์

390 xxxxxxxxxx

ค.อ.บ.

นางนุจรี ย ์ โลหะการ

เลขที่
บัตรประชาชน

คุณวุฒิ

ค.อ.ม.

3.

อาจารย์

4.

นางสุนีย ์ ทองสว่าง

310 xxxxxxxxxx

สถ.บ.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นายประเสริ ฐ ศักดิธนากูล

310 xxxxxxxxxx

5.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสุพตั รา ราษฎร์ศิริ

312 xxxxxxxxxx

สถ.บ.
สถ.ม.
ศ.บ.
สถ.ม.

6.

อาจารย์

310 xxxxxxxxxx

นายเอก เจริ ญศิลป์

สถ.บ.
สถ.ม.

สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
สถาปั ตยกรรม
สถาปั ตยกรรม
เทคโนโลยีการศึกษา
ทางการอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา
สถาปั ตยกรรม
สถาปั ตยกรรม
ออกแบบชุมชนเมือง
การออกแบบภายใน
การออกแบบชุมชนเมือง
และชนบท
สถาปั ตยกรรม
สถาปั ตยกรรม

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี
2530
2536

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

2532

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2529

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์ )

2545

2518
2526
2527
2547

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกล้า 2533
U. of Colorado at Denver,
2535
USA,

5

ลาดับ
ตาแหน่ ง
ที่
ทางวิชาการ
7. อาจารย์

8.

ชื่ อ-สกุล
นายปุณณรัตน์ จรุ งคนธ์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นางสาวกฤตพร ลาภพิมล

เลขที่
บัตรประชาชน
330 xxxxxxxxxx
310 xxxxxxxxxx

อาจารย์

นายวิทูล ทิพยเนตร

347 xxxxxxxxxx

10. อาจารย์

นายไพบูลย์ กิตติกลู

310 xxxxxxxxxx

11. อาจารย์

นายปวรพชร บุญเรื องขาว

393 xxxxxxxxxx

12.

อาจารย์

นางสาวรสริ นทร์ ชอว์

310 xxxxxxxxxx

13.

อาจารย์

นายนคร พลีธญ
ั ญวงศ์

390 xxxxxxxxxx

9.

คุณวุฒิ
สถ.บ.
วท.ม.
ศศ.บ.
ผ.ม.
วศ.บ.
สถ.ม.
สถ.บ.
สถ.ม.
สถ.บ.
M.A.
สถ.บ.
M.A.
วศ.บ.
สถ.ม.

สาขาวิชา
สถาปั ตยกรรม
(MS. CAAD)
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
ผังเมือง
โทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบ
สถาปั ตยกรรม
ออกแบบแนวความคิด
สถาปั ตยกรรม
Architectural Lighting
Design
สถาปั ตยกรรม
Architecture
โยธา
คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี
2541
2547
2543

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2546
2549
2551

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Wismar Hochschule

2546
2551
2545
2553

มหาวิทยาลัยศิลปากร
University of Liverpool
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2548
2010
2541
2553

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์ )

6

ลาดับ
ตาแหน่ ง
ที่
ทางวิชาการ
14. อาจารย์

นายปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิ ทธิ์

เลขที่
บัตรประชาชน
380 xxxxxxxxxx

ชื่ อ-สกุล

คุณวุฒิ
สถ.บ.
วท.ม.

สาขาวิชา

15.

อาจารย์

นายอภิวฑั ธน์ พัฒนศิริมงคล

345 xxxxxxxxxx

วท.บ.
สถ.ม.

16.

อาจารย์

นายส่งศักดิ์ อ่อนสุวรรณ์

330 xxxxxxxxxx

17.

อาจารย์

นายรพีพงศ์ กุลธรรมโยธิน

310 xxxxxxxxxx

สถ.บ.
สถ.ม.
สถ.บ.
สถ.ม.

สถาปั ตยกรรม
การจัดการโครงการ
ก่อสร้าง
เทคโนโลยีสถาปั ตยกรรม
คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบ
สถาปั ตยกรรม
การออกแบบชุมชนเมือง
สถาปั ตยกรรม
เทคโนโลยีอาคาร

18.

อาจารย์

นายธีระฉัตร อุตตมะเวทิน

310 xxxxxxxxxx

สถ.บ.
สถ.ม.

สถาปั ตยกรรม
ออกแบบและวางแผน

19.

อาจารย์

นายโอม ปนาทกูล

316 xxxxxxxxxx

สถ.บ.
สถ.ม.

สถาปั ตยกรรม
สถาปั ตยกรรมเขตร้อน

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี
2549
2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

2545
2554

มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2546
2549
2543
2549

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์ )

2546
2558
2541
2547

7

ลาดับ
ตาแหน่ ง
ที่
ทางวิชาการ
20. อาจารย์

21.

อาจารย์

22.

อาจารย์

23.

ชื่ อ-สกุล
นายอนุธร พลพงษ์

นางสาวศศธร บริ สุทธิ์นฤดม

เลขที่
บัตรประชาชน
110 xxxxxxxxxx

111 xxxxxxxxxx

150 xxxxxxxxxx

อาจารย์

นางสาวศุภยาดา ประดิษฐ์ไว
ทยากร
นายพิเชฐ วานิชเจริ ญธรรม

24.

อาจารย์

นายชาลี ไกรฤกษ์

310 xxxxxxxxxx

25.

อาจารย์

นายศิรดล ชานาญคดี

314 xxxxxxxxxx

26.

อาจารย์

นายธนัฐวัสส์ วงศ์ทิมารัตน์

331 xxxxxxxxxx

310 xxxxxxxxxx

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

B.Arch.

Architecture

Mag.Arch.

Architecture

สถ.บ.

สถาปั ตยกรรม

วท.ม.
สถ.บ.
สถ.ม.
สถ.บ.
M.Arch

การจัดการโครงการ
ก่อสร้าง
สถาปั ตยกรรม
สถาปั ตยกรรม
สถาปั ตยกรรม
Architecture

สถ.บ.
M.Arch
สถ.บ.
M.A.

สถาปั ตยกรรม
Architecture
สถาปั ตยกรรม
Design Futures

สถ.บ.
ผ.ม.

สถาปั ตยกรรม
การวางผังเมือง

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
The University of
Nottingham
Universität für Angewandte
Kunst Wien
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
University of Colorado at
Denver, U.S.A.
มหาวิทยาลัยศิลปากร Pratt
Institute, New York, USA.
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
Goldsmiths, University of
London
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี
2006

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์ )

2012
2554
2558
2553
2556
2530
2536
2513
2519
2547
2551
2542
2547

8

ลาดับ
ที่

นายทรงพล อัตถากร

เลขที่
บัตรประชาชน
310 xxxxxxxxxx

28. อาจารย์

นายธีร์ นภินธากร

310 xxxxxxxxxx

29.

ปาริ ษา มูสิกะคามะ

312 xxxxxxxxxx

27.

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

ชื่ อ-สกุล

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
สถ.บ.
สถาปั ตยกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.ARCH.S. Building Technology and Massachusetts Institue of
Urban Design
Technology (M.I.T.), U.S.A.
สถ.บ.
สถาปั ตยกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.Art.
Light Design
Istituto Europeo di Design,
Milan, Italy.
สถ.บ.
สถาปั ตยกรรม
University of Shiga
Perfecture, Japan
สถ.ม.
ออกแบบชุมชนเมือง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี
2530
2535

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์ )

2546
2548
2547
2552
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