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หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561) 
  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร   

ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา ภาระงาน
สอน 
(ชม./สัปดาห์) 

จากสถาบัน ปี 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ 350xxxxxxxxxx สถ.บ. 
Dipl.Ing  
 
Ph.D. 
Arch. 
 

สถาปัตยกรรม 
Architecture 
 
Urban Design 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Vienna University of 
Technology, Austria 
Vienna University of 
Technology, Austria 

2531 
2533 
 
2536 
 

 

2. อาจารย ์ ดร. ไพกานท ์ รักษาสุทธิ
พนัธ์ 

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

สถาปัตยกรรม 
 
 
เทคโนโลยอีาคาร 
อุดมศึกษา 

สถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ เจา้คุณทหาร 
ลาดกระบงั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2532 
 
 
2537 
2548 

 

3. อาจารย ์ นายกรพงศ ์กรรณสูต 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
M.Arch. 

สถาปัตยกรรม 
Environment Design 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
University of   
Nottingham, U.K. 

2547 
2549 
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที่ 

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา ภาระงาน
สอน 
(ชม./สัปดาห์) 

จากสถาบัน ปี 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 

ดร.อวรุิทธ์ิ เจริญทรัพย ์ 311 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
Dipl. Ing  
 
Dr.Techn. 

สถาปัตยกรรม 
Architecture 
 
Architecture 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Innsbruck University, 
Austria 
Innsbruck University, 
Austria 

2531 
2535 
 
2538 

 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์         ดร.วลยัภรณ์ นาคพนัธ์ุ 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
D.U.    
 
 
 
Doctorat 
 

สถาปัตยกรรม 
(Science pour 
l’Architecture) 
 
 
Science pour  
I’Architecture 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Dispense de D.E.A, 
Université Henri 
Poincaré (Nancy 1), 
France.   
Institut Nationale 
Polytechnique de 
Lorraine (INPL.) , 
Fracne. 

2539 
2541 
 
 
 
2546 
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  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
ล าดบั 
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) จากสถาบัน ปี 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์         นางสุดจิต  สนัน่ไหว 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
ศศ.ม. 

สถาปัตยกรรม 
ประวติัศาสตร์
สถาปัตยกรรม 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2529 
2536 

 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์         นายสมสฤทธ์ิ ตาณพนัธ์ุ 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
สถ.ม. 

สถาปัตยกรรม 
การออกแบบชุมชนเมือง
และชนบท 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2527 
2547 

 

3. อาจารย ์ นายรังสิต   เจียมปัญญา 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
 
 
สถ.ม. 

สถาปัตยกรรม 
 
 
การออกแบบและวางผงั
ชุมชนเมือง 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คุณทหาร 
ลาดกระบงั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2527 
 
 
2531 

 

4. อาจารย ์ นางมลัลิกา   จงศิริ 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
คพ.ม. 

สถาปัตยกรรม 
เคหการ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2528 
2540 

 

5. อาจารย ์ ดร. สายใจ ดิถีเพง็ 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
สถ.ม. 
 
ปร.ด. 

สถาปัตยกรรม 
การออกแบบชุมชนเมือง
และชนบท 
จดัการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมและ 
การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2532 
2546 
 
2560 
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ล าดบั 
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) จากสถาบัน ปี 

6. อาจารย ์ นางอามาล ภ. ฉิมวไิลทรัพย ์ 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
สถ.ม. 

สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2537 
2541 

 

7. อาจารย ์ นายมนตช์ยั  บุญยะวภิากลุ 371 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
วท.ม. 

สถาปัตยกรรม 
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2541 
2547 
 

 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์         นายสุวชิา  เบญจพร 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
สถ.ม. 

สถาปัตยกรรม 
เทคโนโลยอีาคาร 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2540 
2545 

 

9. อาจารย ์ ดร.ศศิกาญจน ์ ศรีโสภณ 373 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
คพ.ม. 
ปร.ด. 

สถาปัตยกรรม 
เคหการ 
ส่ิงแวดลอ้มสรรคส์ร้าง 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2547 
2549 
2560 

 

10. อาจารย ์ นายธนญัชยั ลิมปาคม 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
M.Arch 

สถาปัตยกรรม 
Architecture 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
University of Colorado at 
Denver, Colorado USA. 

2530 
2542 

 

   
 
 
 
 
 



 5 

  อาจารย์ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ล าดบั 
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) จากสถาบัน ปี 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์         นางปาริสุทธ์ิ  เลิศคชาธาร 310 xxxxxxxxxx ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

ประวติัศาสตร์ศิลปะ
ประวติัศาสตร์
สถาปัตยกรรม 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2530 
2536 

 

2. อาจารย ์ นางนุจรีย ์โลหะการ 390 xxxxxxxxxx ค.อ.บ. 
 
ค.อ.ม. 

สถาปัตยกรรม 
 
เทคโนโลยกีารศึกษา
ทางการอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหาร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั 

2532 
 
2545 

 

3. อาจารย ์ นางสุนีย ์ ทองสวา่ง 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. สถาปัตยกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั 

2529  

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์         นายประเสริฐ ศกัดิธนากลู 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
สถ.ม. 

สถาปัตยกรรม 
ออกแบบชุมชนเมือง 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2518 
2526 

 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสุพตัรา ราษฎร์ศิริ 312 xxxxxxxxxx ศ.บ. 
สถ.ม. 

การออกแบบภายใน 
การออกแบบชุมชนเมือง
และชนบท 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2527 
2547 

 

6. อาจารย ์ นายเอก เจริญศิลป์ 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
สถ.ม. 

สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเกลา้ 
 U. of Colorado at Denver, 
USA, 

2533 
2535 
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ล าดบั 
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) จากสถาบัน ปี 

7. อาจารย ์ นายปุณณรัตน์ จรุงคนธ ์ 330 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
วท.ม. 

สถาปัตยกรรม 
(MS. CAAD) 

มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2541 
2547 

 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นางสาวกฤตพร ลาภพิมล 310 xxxxxxxxxx ศศ.บ. 
 
ผ.ม. 

สงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา 
ผงัเมือง 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2543 
 
2546 

 

9. อาจารย ์ นายวทูิล   ทิพยเนตร 347 xxxxxxxxxx วศ.บ. 
สถ.ม. 

โทรคมนาคม 
คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2549 
2551 

 

10. อาจารย ์ นายไพบูลย ์ กิตติกลู 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
สถ.ม. 

สถาปัตยกรรม 
ออกแบบแนวความคิด 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2546 
2551 

 

11. อาจารย ์ นายปวรพชร บุญเรืองขาว 393 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
M.A. 

สถาปัตยกรรม 
Architectural Lighting 
Design 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
Wismar Hochschule 

2545 
2553 

 

12. อาจารย ์ นางสาวรสรินทร์ ชอว ์ 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
M.A. 

สถาปัตยกรรม 
Architecture 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
University of Liverpool 

2548 
2010 

 

13. อาจารย ์ นายนคร พลีธญัญวงศ ์ 390 xxxxxxxxxx วศ.บ. 
สถ.ม. 

โยธา 
คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบ 
 
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2541 
2553 
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ล าดบั 
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) จากสถาบัน ปี 

14. อาจารย ์ นายปรเมศวร์  พลรัฐธนาสิทธ์ิ 380 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
วท.ม. 

สถาปัตยกรรม 
การจดัการโครงการ
ก่อสร้าง 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
 มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2549 
2554 

 

15. อาจารย ์ นายอภิวฑัธน์  พฒันศิริมงคล 345 xxxxxxxxxx วท.บ. 
สถ.ม. 

เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
มหาวทิยาลยัรังสิต 

2545 
2554 

 

16. อาจารย ์ นายส่งศกัด์ิ อ่อนสุวรรณ์ 330 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
สถ.ม. 

สถาปัตยกรรม 
การออกแบบชุมชนเมือง 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2546 
2549 

 

17. อาจารย ์ นายรพีพงศ ์กลุธรรมโยธิน 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
สถ.ม. 

สถาปัตยกรรม 
เทคโนโลยอีาคาร 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี 

2543 
2549 

 

18. อาจารย ์ นายธีระฉตัร อุตตมะเวทิน 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
สถ.ม. 

สถาปัตยกรรม 
ออกแบบและวางแผน 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุรี 

2546 
2558 

 

19. อาจารย ์ นายโอม ปนาทกลู 316 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
สถ.ม. 

สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมเขตร้อน 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
 
 
 

2541 
2547 
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ล าดบั 
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) จากสถาบัน ปี 

20. อาจารย ์ นายอนุธร พลพงษ ์ 110 xxxxxxxxxx B.Arch. 
 
Mag.Arch. 

Architecture 
 
Architecture 

The University of 
Nottingham 
Universität für Angewandte 
Kunst Wien 

2006 
 
2012 

 

21. อาจารย ์ นางสาวศศธร บริสุทธ์ินฤดม 111 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
 
วท.ม. 

สถาปัตยกรรม 
 
การจดัการโครงการ
ก่อสร้าง 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2554 
 
2558 

 

22. อาจารย ์ นางสาวศุภยาดา ประดิษฐไ์ว
ทยากร 

150 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
สถ.ม. 

สถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรม 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2553 
2556 

 

23. อาจารย ์ นายพิเชฐ  วานิชเจริญธรรม 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
M.Arch 

สถาปัตยกรรม 
Architecture 

มหาวทิยาลยัศิลปากร 
University of Colorado at 
Denver, U.S.A. 

2530 
2536 

 

24. อาจารย ์ นายชาลี  ไกรฤกษ ์ 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
M.Arch 

สถาปัตยกรรม 
Architecture 

มหาวทิยาลยัศิลปากร Pratt 
Institute, New York, USA. 

2513 
2519 

 

25. อาจารย ์ นายศิรดล ช านาญคดี 314 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
M.A. 

สถาปัตยกรรม 
Design Futures 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
Goldsmiths, University of 
London 

2547 
2551 

 

26. อาจารย ์ นายธนฐัวสัส์ วงศทิ์มารัตน์ 331 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
ผ.ม. 

สถาปัตยกรรม 
การวางผงัเมือง 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2542 
2547 
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ล าดบั 
ที ่

ต าแหน่ง 
ทางวชิาการ 

ช่ือ-สกลุ 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) จากสถาบัน ปี 

27. อาจารย ์ นายทรงพล  อตัถากร 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
M.ARCH.S. 

สถาปัตยกรรม 
Building Technology and 
Urban Design 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Massachusetts Institue of 
Technology  (M.I.T.), U.S.A. 

2530 
2535 

 

28. อาจารย ์ นายธีร์ นภินธากร 310 xxxxxxxxxx สถ.บ. 
M.Art. 

สถาปัตยกรรม 
Light Design 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Istituto Europeo di Design, 
Milan, Italy. 

2546 
2548 

 

29. อาจารย ์ ปาริษา  มูสิกะคามะ 312 xxxxxxxxxx สถ.บ.  
 
สถ.ม. 

สถาปัตยกรรม 
 
ออกแบบชุมชนเมือง  

University of Shiga 
Perfecture, Japan  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2547 
 
2552 

 


