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หมายเลข 1

หมายเลข 1วัน/เดือน/ป�เกิด: 1 เมษายน พ.ศ.2494    อายุ: 69 ป�  สถานที่เกิด: กรุงเทพมหานคร  

การศึกษา : มัธยมปลาย : อำนวยศิลป�พระนคร(2511)
                   ระดับปร�ญญา :  ป.ตร� สถบ.จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย (2515) 
                   ป.โท MS.Pratt Institute. NY. USA ( นักเร�ยนทุนรัฐบาลไทย2519)  
                   ป.เอก PhD. ม.ศิลปากร (2552)

กิจกรรมด�านว�ชาชีพ
-กรรมการสภาสถาปนิก 2553-2556
-กรรมการจรรยาบรรณสภาสถาปนิก 2557-2560
-ประธานอนุกรรมการ พ.ว.ต.
-ประธานอนุกรรมการกลั่นกรอง
-ประธานอนุกรรมการสอบสวน
-ประธานคณะทำงานร�างกรอบการปฏิบัติว�ชาชีพระหว�างสถาปนิกต�างด�าวกับสถาปนิกไทย ( ASEAN ARCHITECT) 
-อนุกรรมการร�างมาตรฐานว�ชาชีพ
-อนุกรรมการต�างประเทศ
-รองประธานอนุกรรมการติดตามการฝ�าฝ�นกฏหมาย
-ผู�แทนสภาสถาปนิกการประชุมสมาพันธ�ว�ชาชีพ
-กรรมการกองทุนสมาคมสถาปนิกสยามฯ 3 สมัย 
-กรรมการมูลนิธิสถาปนิกสยาม 3สมัย 

กิจกรรมด�านการสอน (อาจารย�-อาจารย�พ�เศษ-ผู�บรรยายพ�เศษ 2522-ป�จจ�บัน)
-คณะสถาป�ตยกรรมศาตร� จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย,คณะสถาป�ตยกรรมศาตร� ม.เกษตร,คณะสถาป�ตยกรรมศาตร� 
  ม.เทคโนพระนครเหนือ,คณะสถาป�ตยกรรมศาตร� ม.วลัยลักษณ�,คณะสถาป�ตยกรรมศาตร� ม.ศร�ปทุม
-คณะสถาป�ตยกรรมศาตร�, ม.เทคโนโลยี่พระจอมเกล�า บางมด
-ม.มหิคล,คณะสถาป�ตย� ม.ราชมงคล, คณะอุตสาหกรรมศิลป ม.ราชภัฏพระนคร,คณะอุตสาหกรรมศิลป ม.ราชภัฏเชียงราย,
ว�ทยาลัย สถาป�ตยกรรมฯ, ม.ราชภัฏสวนสุนันทา (ป�จจ�บัน –รองคณบดีฝ�ายว�จัย)

กิจกรรมร�วมประชุมว�ชาการและนำเสนองานว�จัยและดูงาน
– ป.สเปน , ป.โปรตุเกตุ,ป.อังกฤษ,ป.เยอรมัน,.ป.อิตาลี ป.สว�สเซอร�แลนด�,ป.ไอส�แลนด� ป.เบลเยี่ย�ม, ป.เนเธอร�แลนด�ม, 
ป.ออสเตร�ย , และเดินทางศึกษาดูงาน ในเอเชีย ยุโรป และ อเมร�กากว�า 40 ประเทศ

แนวคิด-นโยบาย : 
1) ผลักดันให�เกิดมาตรฐานค�าตอบแทนในการปฏิบัติว�ชาชีพ อย�างเป�นธรรม และเป�นรูปธรรม
2) ส�งเสร�ม ยุติธรรม และความเสมอภาพของมวลสมาชิก

ว-สถ 496  (สาขาสถาป�ตยกรรมหลัก) 



หมายเลข 2(สายคณาจารย)

หมายเลข 2

รองศาสตราจารย�
ประจำคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร� ม.ศิลปากร

- สนับสนุนและผลักดันนโยบายตามยุทธศาสตร�ของสภาสถาปนิก

- พัฒนากลไกและระบบเพ�่อขับเคลื่อนนวัตกรรมยกระดับคุณค�าว�ชาชีพ

   สู�การยอมรับในระดับสากล

- ส�งเสร�มและผลักดันการพัฒนาสถาป�ตยกรรมไทยอย�างเป�นรูปธรรม

   เพ�่อยกระดับมาตรฐาน

- สนับสนุน สถาบันการศึกษาอย�างเป�นระบบและชัดเจนในบทบาทเพ�่อ

  สร�างความร�วมมือในการพัฒนาหลักสูตรให�เหมาะสมกับยุคสมัย

  ตามความต�องการของตลาด

- สร�างช�องทางแลกเปลี่ยนความรู� ทักษะและความร�วมมือระหว�างภาครัฐ

   และเอกชน เพ�่อพัฒนาองค�ความรู�และศักยภาพสถาปนิกและสมาชิก

ว�เชษฎ สุว�สิทฐ (อ.เปด)

วุฒิสถาปนิก ว-สถ 482

ว�สัยทัศน�
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รองศาสตราจารย์ ดร. รุจิโรจน์ อนามบุตร 
อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 
Master of Landscape Architecture, Cornell University, Ithaca, New York, August 1984 
Master Of Urban Planning, July 1988, The University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 
Ph.D. in Urban, Technological and Environmental Planning: Environmental Planning, The University 
of Michigan, Ann Arbor, Michigan,  July 1989 

หัวหน้าหลักสูตร ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรรมการชำนาญการด้านภูมิสถาปตัยกรรมและทัศนียภาพ คณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการที่อยู่อาศัยและบริการชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ 2559 - ปัจจุบัน 
อนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2563 - ปัจจุบัน 
กรรมการผังเมือง กรุงเทพมหานคร 2563 - ปัจจุบัน 
กรรมการผังเมือง นนทบุรี 2563 - ปจัจุบัน 
กรรมการสภาสถาปนิก 2561 - ปัจจุบัน, 2550-2553 
อนุกรรมาธิการวิสามัญการผังเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2559 
ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 
นักวิชาการดีเด่นอาวุโส สาขาวิชาภูมิสถาปตัยกรรม สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2556 
อนุกรรมการปฏิรูปกฏหมายเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน คณะกรรมการกฤษฎีกา 2554 - 2559 
กรรมการชำนาญการด้านภูมิสถาปตัยกรรมและทัศนียภาพ คณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการที่อยู่อาศัยและบริการชุมชน สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 2552 - 2557 
กรรมการจรรยาบรรณ สภาสถาปนิก 2554 - 2557 
กรรมการผังเมือง 2552-2554 
กรรมการวิชาการบัญญัติศัพท์ด้านผังเมือง ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 -2550 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2548 - ปัจจุบัน 
ที่ปรึกษาด้านภูมิทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2542-2546 
นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย, 2540-2542 
Assistant Researcher, Urban Environmental Program, Institute for Social Research, The University of 

Michigan, Ann Arbor, Michigan, 2530 - 2532 
นักเรียนทุนรัฐบาลไทย, 2525 - 2531 

ACT_MAC
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