
ชื่อ รองศาสตราจารย จามรี อาระยานิมิตสกุล 
เกิด 1 มีนาคม 2498 
 
การศึกษา 
  
2521 ปริญญาตรี สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2524 ปริญญาโท ภูมิสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา (University of Michigan, Ann 

Arbor) 
 
ทุนการศึกษาและรางวัล 
 
2523 ทุน  Foreign Student Grant จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน 

ทุน Altrusa International Foundation Scholarship จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน 
2542 รางวัล Ray Marshall Rowe Memorial Award  จากสมาคมนิสิตเกาภูมิสถาปตยกรรม 

มหาวิทยาลัยมิชิแกน (มอบใหแกนักเรียนดีเดนทางดานการแสดงงานดานเลขนิเทศ) 
 
ตําแหนงปจจุบัน 
 

รองศาสตราจารย ประจําภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วุฒิ ภูมิสถาปนิก ว ภส. 28 

 
ตําแหนงบริหาร 
 
2533-2536 หัวหนาภาควิชาภูมิสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
2534-2536 อุปนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 
2536-2539 รองคณบดีฝายวิจัย คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
2536-2538 นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 

ประธานบริหาร จัดการประชุมนานาชาติ 32nd International Federation of Landscape Architects 
(21-24 ตุลาคม 2538) จัดโดยสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ในหัวขอ Tourism Development 
and Landscape Changes 

2538-2542 ที่ปรึกษาสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 
2543-2546 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
2548-2551 รองคณบดีฝายบริการวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
2551  รองคณบดี  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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ประสบการณและผลงาน  
 
งานผังแมบท ออกแบบวางผังบริเวณ และออกแบบภูมิทัศน 
 
- รวมโครงการออกแบบภูมิทัศน บานพักพนักงานการปโตรเลียมแหงประเทศไทย จังหวัดชลบุรี                      

และจังหวัดระยอง โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร เสนอตอการปโตรเลียมแหงประเทศไทย        
- รวมโครงการวางผัง สวนสมุนไพร ณ ศูนยบํารุงรักษาและบานพัก การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
                 จังหวัดระยอง 
- รวมโครงการวางผังและออกแบบภูมิทัศน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โครงการ 2  ถนนแจง 
         วัฒนะ   
- รวมโครงการ สวนหลังคาชั้น 22 อาคารสํานักงานใหญการบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต 
- รวมโครงการ ออกแบบภูมิทัศน อนุสาวรีย รัชกาลที่ 5-6 จุฬา 
- รวมโครงการวางผังและออกแบบภูมิทัศน สวนสาธารณะเขางู จังหวัดราชบุรี (จากเดิมเปนพื้นที่ระเบิดหิน

เพื่อ อุตสาหกรรม) โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร เสนอตอเทศบาลจังหวัดราชบุรี 
- รวมโครงการวางผังและออกแบบภูมิทัศน แหลงทองเที่ยวถํ้าเขาบิน จังหวัดราชบุรี โดยคณะสถาปตยกรรม

ศาสตร เสนอตอการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
- รวมโครงการวางผังและออกแบบภูมิทัศน สวนสัตวประจําเขต จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะสถาปตยกรรม

ศาสตร เสนอตอองคการสวนสัตว 
- รวมโครงการวางผังและออกแบบภูมิทัศน สวนสัตวประจําเขต จังหวัดสงขลา โดยคณะสถาปตยกรรม

ศาสตร เสนอตอองคการสวนสัตว 
- รวมโครงการวางผังและออกแบบภูมิทัศน อุทยานวิทยาศาสตร ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร เสนอตอกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 
- วางผังและออกแบบภูมิทัศน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จังหวัดชุมพร 

เสนอตอเทศบาลจังหวัดชุมพรและสภากาชาดไทย 
- รวมโครงการ การถมทะเลพัทยาใต (ในนามบริษัท ทีม คอนซัลแทนท) เสนอตอการทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย 
- โครงการปรับปรุงทางเทาและภูมิทัศน ชายหาดพัทยาเหนือ กลาง ใต เมืองพัทยา เสนอตอการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย 
- รวมโครงการวางผังและออกแบบภูมิทัศน สุสานหอย 75 ลานป เปนพิพิธภัณฑเปด จังหวัดกระบี่ โดยคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร เสนอตอกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม 
- รวมโครงการ ผังแมบทพื้นที่สภากาชาดไทย บริเวณถนนพระรามสี่ บริเวณสวางคนิวาสน และบริเวณ

โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร เสนอตอสภากาชาดไทย 
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- รวมโครงการ การวางแผนการใชที่ดินพื้นที่ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ชายหาดบางแสน โดยคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร เสนอตอการทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540 

- รวมโครงการ จัดทําทางเทาเพื่อศึกษาธรรมชาติ และผังบริเวณศูนยบริการนักทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ อุทยานแหงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฏรธานี  และน้ําพุรอน อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ โดยคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร เสนอตอการทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2540 

- รวมโครงการผังแมบท ศูนยราชการแจงวัฒนะ โดยสํานักบริการวิชาการ จุฬา เสนอตอ กรมธนารักษ 
กระทรวงการคลัง, 2541 

- รวมโครงการปรับปรุงภูมิทัศนเมือง ยานแพรงนรา แพรงภูธร แพรงสรรพศาสตร โดยคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร เสนอตอสํานักผังเมือง กระทรวงหาดไทย, 2542 

- รวมโครงการและจัดทําผังการปลูกตนไม สวนสาธารณะปอมพระสุเมรุ ถนนพระอาทิตย , 2542 
- ผังและภูมิทัศนสํานักงานใหญ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ถนนพหลโยธิน โดยสํานักบริการ

วิชาการ จุฬา, 2543 
- รวมโครงการปรับปรุงบริเวณที่ทําการ สถานีแยกแกซ บริษัทเชลลแหงประเทศไทย ลานกระบือ จังหวัด

พิษณุโลก,2543 
- รวมโครงการปรับปรุง สวนสาธารณะสระกระพังสุรินทร จังหวัดตรัง โดยสํานักบริการวิชาการ จุฬา เสนอ

ตอเทศบาลนครตรัง, 2544 
- รวมโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศนชายหาดอาวนาง จังหวัดกระบี่ โดยสํานักบริการวิชาการ จุฬา เสนอตอ 

องคการบริหารสวนตําบลอาวนาง, 2544 
- รวมโครงการ บําบัดน้ําเสียและปรับปรุงภูมิทัศน คลองหวยยาง จังหวัดตรัง เสนอตอเทศบาลนครตรัง, 2544 
- รวมโครงการ แผนแมบทอุทยานแหงชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล  โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร เสนอตอการ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2544 
- รวมโครงการแผนแมบทการพัฒนาหมูเกาะชาง จังหวัดตราด (ในนามบริษัทธารา คอนซัลแทนท จํากัด) 

เสนอตอสภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ, 2545 
- รวมโครงการศึกษารูปแบบกอสรางเขื่อนริมแมน้ํา คู คลอง เสนอตอสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 

2545 
- รวมโครงการแผนการพัฒนาชุมชนชายแดน เมืองทาตอน เมืองนะ เมืองเปยงหลวง จังหวัดเชียงใหม (ในนาม

บริษัทปญญา คอนซัลแทนท จํากัด) เสนอตอกรมโยธาธิการและผังเมือง, 2546 
- รวมโครงการแผนการพัฒนาเมืองโบราณเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม (ในนามบริษัทปญญา คอนซัลแทนท 

จํากัด) เสนอตอกรมโยธาธิการและผังเมือง, 2546 
- รวมโครงการ แผนแมบทอุทยานแหงชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ (ในนามบริษัทเอนริช คอนซัลแทนท 

จํากัด) เสนอตอกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2546 
- รวมโครงการพัฒนาศักยภาพทองถิ่น ในการรักษาสภาพแวดลอม แมน้ํา คู คลอง เสนอตอสํานักนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2546 
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- รวมโครงการจัดทําผังแมบทการพัฒนาสถานที่แตงแรและเขตประทานบัตรเหมืองแรทองคําเขาพนมพาเปน
แหลงทองเที่ยว จ.พิจิตร เสนอตอองคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร, 2546 

- หัวหนาโครงการ แผนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อนุสรสถานราชการุณย เขาลาน จังหวัดตราด เสนอตอสภากาชาด
ไทย, 2547 

- รวมโครงการผังเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬา, 2547 
- รวมโครงการ แผนแมบทอุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ (ในนามบริษัทเอนริช คอนซัลแทนท 

จํากัด) เสนอตอกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2547 
- รวมโครงการฟนฟูพ้ืนที่เขตปาสงวนแหงชาติ พุแค จังหวัดสระบุรี (ในนามบริษัทพรี ดิเวลลอปเมนท จํากัด) 

เสนอตอกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2547 
- รวมโครงการ จัดทําแผนฟนฟูพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ ในพื้นที่ประสบพิบัติภัย 6 จังหวัดภาคใต โดยสํานัก

บริการวิชาการ จุฬา เสนอตอกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, 2548 

- รวมโครงการ จัดทําแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในพื้นที่ชายฝงทะเลที่ประสบธรณีพิบัติภัย โดยสํานัก
บริการวิชาการ จุฬา เสนอตอกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, 2548 

- รวมโครงการผังเฉพาะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548 
- รวมโครงการ ออกแบบกอสรางที่ทําการศาลฎีกาและสํานักงานศาลยุติธรรม  เสนอตอสํานักงานศาล

ยุติธรรม , 2550 
- รวมโครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางในการวางรูปแบบการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

น้ําพุรอนธรรมชาติ เสนอตอสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว , 2550 
- ออกแบบผังบริเวณ ภูมิทัศน อาคารชุด สถานพักตากอากาศ สถาบันการศึกษา สถาบันราชการ และบานพัก

อาศัยหลายแหง 
 
งานอนุรักษ  
 
- คณะกรรมการผังแมบทโครงการอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย กองโบราณคดี                    
        กรมศิลปากร, 2527 
- คณะกรรมการผังแมบทโครงการอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ กองโบราณคดี  
         กรมศิลปากร, 2529 

- หัวหนาโครงการ แผนเพื่อการพัฒนาอนุรักษ พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน จังหวัดชลบุรี ทุนงบประมาณ
แผนดิน, 2548 

- หัวหนาโครงการ อัษฏางคะวัน:สวนหน่ึงของประวัติศาสตรภูมิสถาปตยกรรมไทย ทุนสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา, 2550 
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การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ในหัวขอผลกระทบดานการทองเที่ยว โครงการอางเก็บน้ํา

หวยหินกอง จังหวัดอุบลราชธานี (ในนามบริษัทแอกกี้ คอนซัลแทนท) เสนอตอกรมชลประทาน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, 2542 

- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ในหัวขอผลกระทบดานการทองเที่ยว โครงการอางเก็บน้ํา
หวยไฮ จังหวัดหนองคาย (ในนามบริษัทแอกกี้ คอนซัลแทนท) เสนอตอกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ, 2542 

- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ในหัวขอผลกระทบดานการทองเที่ยว โครงการอางเก็บน้ํามวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี (ในนามบริษัทพรี ดิเวลลอปเมนท) เสนอตอกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 
2543 

- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ในหัวขอผลกระทบดานการทองเที่ยว โครงการน้ํางิมจังหวัดพะเยา 
(ในนามบริษัทแอกกี้ คอนซัลแทนท) เสนอตอกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2544 

- การศึกษาติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ในหัวขอผลกระทบดานการทองเที่ยว การศึกษาติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ในนามบริษัทพรี ดิเวลลอปเมนท) 
เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2543  

- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ในหัวขอผลกระทบดานการทองเที่ยว โครงการการศึกษา
ติดตาม ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําปตตานี จังหวัดปตตานี  (ในนามบริษัทแอกกี้ คอนซัล
แทนท)  เสนอตอกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ . 2544. 

- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ในหัวขอผลกระทบดานการทองเที่ยว โครงการอางเก็บน้ํา
หวยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ (ในนามบริษัทพรี ดิเวลลอปเมนท) เสนอตอกรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ, 2544 

- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ในหัวขอผลกระทบดานการทองเที่ยว โครงการศึกษาความ
เหมาะสม โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําหวยคลิต้ี จังหวัดกาญจนบุรี  (ในนามบริษัทแอกกี้ คอนซัลแทนท) 
เสนอตอกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน, 2545.  

- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ในหัวขอผลกระทบดานการทองเที่ยว การศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการอางเก็บน้ําแมนึง (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) จังหวัดลําปาง  (ในนามบริษัทแอกกี้ 
คอนซัลแทนท) เสนอตอกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ,2546. 

- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ในหัวขอผลกระทบดานการทองเที่ยว โครงการอางเก็บน้ําแมสรวย จังหวัด
เชียงราย  (ในนามบริษัทพรี ดิเวลลอปเมนท) เสนอตอกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2546 

- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเสนทางชายแดนหวยโกน จังหวัดนาน (ในนามบริษัทธารา 
คอนซัลแทนท จํากัด) เสนอตอกระทรวงคมนาคม, 2547 
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- การศึกษาความเปนไปไดในการรวมพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขาใหญ ทับลาน ปางสีดา เพื่อเสนอเปนมรดก
โลก (ในนามบริษัทแอดวานส นาวิเกชั่น จํากัด)  เสนอตอกระกรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
2547 

- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเกลือใตดิน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครราชสีมา 
(ในนามบริษัทพรี ดิเวลลอปเมนท) เสนอตอกระกรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2547 

- การศึกษาเพื่อฟนฟูแหลงน้ําที่ไดรับผลกระทบจากพิบัติภัยสึนามา พ้ืนที่เขาหลัก จังหวัดพังงา (ในนาม
บริษัทพรี ดิเวลลอปเมนท) )  เสนอตอกระกรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2548 

- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการสะพานขามแมน้ําโขง จังหวัดนครพนม (ในนามบริษัทเอเซีย
แลบป) เสนอตอกระทรวงคมนาคม, 2548 

 
งานวิจัย แตง และเรียบเรียง 
 
-       รวมโครงการ การวิจัยคุณภาพบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬา,2527 
- รวมจัดทํา คูมือพัฒนาแหลงทองเที่ยวประเภท น้ําตก จัดพิมพเผยแพรโดย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

2527 
- รวมจัดทํา คูมือพัฒนาแหลงทองเที่ยวประเภท ถ้ํา จัดพิมพเผยแพรโดย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ,2528 
- รวมจัดทํา คูมือพัฒนาแหลงทองเที่ยวประเภท อางเก็บน้ํา จัดพิมพเผยแพรโดย การทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย ,2530 
- รวมจัดทํา คูมือพัฒนาภูมิทัศนเมืองเพื่อการทองเที่ยว จัดพิมพเผยแพรโดย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

,2532 
- รวมโครงการ ผังเฉพาะการพัฒนาเขต สาทร ยานนาวา บางคอแหลม โดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬา เสนอตอ

สํานักผังเมือง, 2541 
- รวมโครงการ ผังเฉพาะการพัฒนาเขต จตุจักร หวยขวาง ลาดพราว โดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬา เสนอตอ

สํานักผังเมือง, 2542 
- หัวหนาโครงการศึกษาแนวทางการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนทางหลวง โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬา 

เสนอ กรมทางหลวง, 2550 
- หัวหนาโครงการ การศึกษาเสนทางชมทิวทัศน โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬา เสนอกรมทางหลวง

ชนบท , 2551 
 
 
กรรมการ 
 
- คณะกรรมการจัดทําผังแมบท ทําเนียบรัฐบาล สํานักนายกรัฐมนตรี , 2540 
- คณะกรรมการจัดทําผัง สวนสาธารณะปอมพระสุเมรุ ถนนพระอาทิตย สํานักนายกรัฐมนตรี , 2541 
- คณะกรรมการจัดทําผังแมบท ปรับปรุงพระที่นั่งมนังคศิลา สํานักนายกรัฐมนตรี , 2543 
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- คณะกรรมการจัดทําผัง สวนสาธารณะวัดปทุมวนาราม ถนนพระราม1 สํานักนายกรัฐมนตรี , 2546 
- คณะกรรมการผังแมบทสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลจุฬา ,2548 
- คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม สภาสถาปนิก , 2546-ปจจุบัน 
- คณะอนุกรรมการการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม สภาสถาปนิก , 2546-ปจจุบัน 
 
 
กิจกรรมอื่นๆ 
 
 สมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 
 สมาชิกสภาสถาปนิก 
 สมาชิกสมาคมนิสิตเกาโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย 
 สมาชิกสมาคมนิสิตเกาคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬา 
 สมาชิกสมาคมนิสิตเกา มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
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