
81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

1 ศ.วโิชค  มกุดามณี ศ. ศ.บ.(จติรกรรม) 
ศ.ม.(จติรกรรม)  
Dip. (Graphic Design and 
Contemporary Art)

จติรกรรม ทศันศลิป์, จติรกรรม มศก. คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและ     
ภาพพมิพ ์
ภาควชิาจติกรรม 
โทร.0 2623 6115-22

2 ศ.อทิธพิล  ตัง้โฉลก ศ. ศศ.บ. (ภาคพมิพ)์ 
ศ.ม. (จติรกรรม)

จติรกรรม จติรกรรม มศก. คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและ 
ภาพพมิพ ์
ภาควชิาจติรกรรม
โทร.0 2221 0820

3 ศ.บุษกร  บณิฑสนัต์ ศ. ค.บ.(ดนตรศีกึษา) 
M.Phil.
(Ethnomusicology) 
Ph.D.(Ethnomusicology)

ดุรยิางคศลิป์ ดนตรไีทย ดนตรบี าบดั
วฒันธรรมศกึษา

จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4606, 
0 2218 4614

4 ศ.ณชัชา  พนัธุ์เจรญิ    
(โสคตยิานุรกัษ์)

ศ. B.A.(Music)
B.M.(Piano Performance)
M.A.(Music Theory)
Ph.D.(Music Theory and 
Composition)

ดุรยิางคศลิป์ ทฤษฎกีารดนตร,ี 
ดุรยิางคศลิป์สากลและ
ไทย

จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
ภาควชิาดุรยิางคศลิป 
โทร.0 2218 4611
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81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

5 ศ.วรีชาต ิ เปรมานนท์ ศ. ศ.บ.(ดุรยิางคศลิป์)
M.M.(Composition) 
D.Mus (Compositon)

ดุรยิางคศลิป์ ดุรยิางคศลิป์สากล จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร์
ภาควชิาดุรยิางคศลิป์
โทร. 0 2256 9719

6 ศ.ณรงคฤ์ทธิ ์ ธรรมบุตร ศ. ค.บ.(ดนตรศีกึษา)
M.Mus.(Piano Performance)
M.Mus.(Music Composition)
Ph.D.(Music Composition)

ดุรยิางคศลิป์ ดุรยิางคศลิป์และ
การประพนัธ์เพลง

จฬ. ภาควชิาดุรยิางคศลิป์ 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร.0 2218 4614

7 ศ.พนูพศิ  อมาตยกุล ศ. พ.บ.(โสต ศอ นาสกิลารงิซ์
วทิยา)
ป.ชัน้สงูสาขาโสต ศอนาสกิ 
ลารงิซ์วทิยา
M.A.   (Communicaition 
Disorders)
ป.เอก (โสต ศอ นาสกิลารงิซ์
วทิยา) 
ศ.ด.กติตมิศกัดิ ์
(ดุรยิางคศาสตร)์

ดุรยิางคศลิป์ ดุรยิางคไ์ทย มม. เกษยีณ 1182 ถ.นครไชยศร ี
เขตดุสติ กท.10300 
โทร.0 2889 2201-4
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81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

8 ศ.อภนินัท ์   โปษยานนท์ ศ. B.A.(Fine Arts)
M.A.(Fine Arts)
Ph.D.(History of Art)

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์, วจิติรศลิป์, 
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์

จฬ. ลาออก ศนูยว์ฒันธรรม       
แห่งประเทศไทย
โทร.0 2645 3159

9 ศ.ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน์ ศ. ค.บ.(ศลิปศกึษา)
ค.ม.(ศลิปศกึษา)
Ed.D.(Art Education)

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์, ศลิปศกึษา จฬ. ลาออก คณะศลิปกรรมศาสตร ์
ภาควชิาทศันศลิป์  
โทร. 0 2218 4563 , 
0 2218 4575

10 ศ.ก าจร  สุนพงษ์ศรี ศ. ศ.บ.
(ประตมิากรรม) 
Master of Fine Arts 
(Sculpture &  Painting)

ทศันศลิป์ ศลิปศกึษา, ทศันศลิป์, 
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์
ตะวนัตก

จฬ. เกษยีณ 70/8 ถนนเอกมยั  
เขตวฒันา กทม. 10110
  
โทร.0 2390 0654

11 ศ.อารยา ราษฎรจ์ าเรญิสุข ศ. ศ.บ. (ภาพพมิพ)์
ศ.ม. (ภาพพมิพ)์
Diplom fuer Bildende 
Kuenste  Meisterschuelerin

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์ มช. คณะวจิติรศลิป์ 
โทร. 0 5 3944 805, 
0 5321 1724
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81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

12 ศ.ถาวร  โกอุดมวทิย์ ศ. ศ.บ. (ภาพพมิพ)์
ศ.ม. (ภาพพมิพ)์

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์และการ
ออกแบบภาพพมิพ์

มศก. คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและ
ภาพพมิพ ์
โทร. 0 2221 0820

13 ศ.กญัญา  เจรญิศุภกุล ศ. ศ.บ. (ภาพพมิพ)์
M.F.A. (Printmaking)

ทศันศลิป์ ภาพพมิพ์ มศก. คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและ
ภาพพมิพ ์
โทร. 0 2225 8991

14 ศ.พดัยศ  พุทธเจรญิ ศ. ศ.บ. (ภาพพมิพ)์
ศ.ม. (ภาพพมิพ)์

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์ มศก. คณะจติรกรรมประติ
มากรรมและภาพพมิพ์
โทร. 0 2221 0820

15 ศ.วบิูลย ์ ลี้สุวรรณ ศ. ศ.บ.(ภาพพมิพ)์ ทศันศลิป์ วจิติรศลิป์ 
ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ
ไทย-พื้นบา้น

มศก. เกษยีณ คณะอกัษรศาสตร ์
หมวดวชิาทศันศลิป์ 
โทร.0 2623 6115-22

16 ศ.ปรญิญา  ตนัตสิุข ศ. ศ.บ.(จติรกรรม)       
ศ.ม.(จติรกรรม)        
          

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์ มศก. คณะจติรกรรม
ประตมิากรรม
และภาพพมิพ์
โทร. 0 2221 0820
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81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

17 ศ.วริุณ  ตัง้เจรญิ ศ. กศ.บ.(ศลิปศกึษา)
M.F.A.(Painting)  
Ed.D.(Art Education)

ทศันศลิป์ วจิติรศลิป์, ศลิปศกึษา 
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์
ตะวนัตก

มศว. เกษยีณ คณะศลิปศาสตร ์
ภาควชิาทศันศลิป์ 
โทร.0 2260 0123

18 ศ.พรสนอง  วงศส์งิหท์อง ศ. B.F.A.(Painting & Drawing)
M.F.A.(Painting & Drawing)
Ed.D.(College Teaching)

นฤมติศลิป์ วจิยันฤมติศลิป์
วจิยัประวตัศิาสตร์
นฤมติศลิป์และแฟชัน่
เครือ่งแต่งกาย

จฬ. ภาควชิานฤมติศลิป์ 
คณะศลิปกรรมศาสตร์
โทร.0 2218 4626

19 ศ.นราพงษ์  จรสัศรี ศ. สถ.บ.(ออกแบบอุตสาหกรรม)
ศศ.ม.(การจดัการทาง
วฒันธรรม)
ปร.ด.(การจดัการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมและการ
ท่องเทีย่ว)

นาฏยศลิป์ นาฏยศลิป์สากล จฬ. ภาควชิานาฎยศลิป์ 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4619
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81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

20 ศ.สุรพล  วริุฬหร์กัษ์ ศ. สถ.บ. 
M.Arch.
M.A.(Drama and Theatre) 
Ph.D.(Drama and Theatre)

นาฏยศลิป์ นาฏยศลิป์ไทย จฬ. เกษยีณ คณะนิเทศศาสตร ์
ภาควชิาวาทวทิยาและ
สื่อสารการแสดง 
โทร.0 2218 2182

21 ศ.ชมนาด  กจิขนัธ์ ศ. กศ.บ. (ภาษาไทย)  
ค.ม. (การอุดมศกึษา)
ศศ.ด. (นาฏยศลิป์ไทย)

นาฏศลิป์ นาฏศลิป์ไทย, ศลิปะ
การละคร

มรภ.สวน
สุนนัทา

เกษยีณ 41/334 ถ.รตันาธเิบศร ์
 ต.บางกระสอ  อ. เมอืง
 จ. นนทบุร ี 11000

22 ศ.เขม็รตัน์  กองสุข ศ. ศบ.(ประตมิากรรม) 
ศม.(ประตมิากรรม)

ประตมิากรรม งานสรา้งสรรค์
เกีย่วกบัสามมติิ

มศก. เกษยีณ ภาควชิาประตมิากรรม 
คณะจติรกรรม
ประตมิากรรม
และภาพพมิพ ์      
โทร.0 2221 0820

23 ศ.วชิยั สทิธริตัน์ ศ. ศศ.บ. (ประตมิากรรม)   
ศศ.ม. (ประตมิากรรม)

ประตมิากรรม ประตมิากรรม มศก. คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและ 
ภาพพมิพ ์ 
โทร. 0 2221 0820
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81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

24 ศ.พงศเ์ดช  ไชยคุตร ศ. ศ.บ. (ภาพพมิพ)์ 
ศ.ม. (ภาพพมิพ)์

ภาพพมิพ์ ภาพพมิพ,์ สื่อผสม มช. คณะวจิติรศลิป์ 
โทร. 0 5394 4838

25 ศ.พษิณุ  ศุภนิมติร ศ. ศ.บ.(ภาพพมิพ)์ 
ศ.ม.(ภาพพมิพ)์

ภาพพมิพ์ ภาพพมิพ์ มศก. ภาควชิาภาพพมิพ ์ 
คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและ
ภาพพมิพ ์ 
โทร.0 2221 0820

26 ศ.ญาณวทิย ์ กุญแจทอง ศ. ศ.บ. (ภาพพมิพ)์
Master of Fine Arts 
(Graphic Design)

ภาพพมิพ ์ ภาพพมิพ ์ มศก. คณะจติรกรรมประติ
มากรรมและภาพพมิพ์
โทร. 0 2221 0820

27 ศ.รสลนิ กาสต์ ศ. ศ.บ. (ภาพพมิพ)์
M.F.A. (Printmaking)

วจิติรศลิป์ ผลงานสรา้งสรรค์
ทางดา้นศลิป์ภาพพมิพ,์ 
วจิยัทางประวตัศิาสตร์

มช. คณะวจิติรศลิป์
 โทร. 0 5394 4821

28 ศ.เดชา  วราชนุ ศ. ศ.บ.(ภาพพมิพ)์ 
ศ.ม.(ภาพพมิพ)์

วจิติรศลิป์ ทศันศลิป์ , ศลิปภาพ
พมิพ์

สจล. เกษยีณ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
ภาควชิาวจิติรศลิป์
โทร.0 2737 2500-47
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81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

29 ศ.เกยีรตศิกัดิ ์ ชานนนารถ ศ. ศ.บ.(จติรกรรม) 
ศ.ม.(จติรกรรม)

วจิติรศลิป์ ทศันศลิป์, จติรกรรม สจล. เกษยีณ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์  
ภาควชิาวจิติรศลิป์ 
โทร.0 2739 2151, 
0 2737 3000 ต่อ 5155

30 ศ.สุชาต ิ เถาทอง ศ. ศ.บ.(จติรกรรม) 
MFA.(Painting)

ศลิปกรรม ศลิปวฒันธรรมและ      
 ภมูปัิญญาพื้นถิน่       
ภาคตะวนัออก, 
ประตมิากรรมหนิ,        
การแกะสลกัหนิ

มบ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
ส านกังานเลขานุการ   
โทร.0 38745 900

31 ศ.พรรตัน์  ด ารุง ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ)   
M.Ed.(Drama Teaching)

ศลิปการละคร หุ่นและหน้ากาก, ละคร
เดก็ และละครไทย

จฬ. คณะอกัษรศาสตร ์
โทร. 0 2218 4801

32 ศ.ปรชีา  เถาทอง ศ. ศ.บ.(จติรกรรม)
ศ.ม.(จติรกรรม) 
Dip. Decaragiane L'

ศลิปไทย ทศันศลิป์, ศลิปะไทย 
จติรกรรมไทย

มศก. เกษยีณ 101/7 หมูบ่า้นชดิชล 
ซอยจรญัสนิทวงศ ์13
ถนนบางแวก แขวงบาง
ไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-2210820
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81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนท่ีติดต่อ

33 ศ.มณรีตัน์  จนัทนะผะลนิ ศ. กศ.บ.(คหกรรมศาสตร)์ ศลิปประดษิฐ์ ศลิปประดษิฐ์, หตัถศลิป์,
 ประยกุต์ศลิป์

มรภ. สวน
ดุสติ

คณะวทิยาศาสตร ์   
และเทคโนโลยี
โทร.0 2244 5625

34 ศ.พงษ์ศลิป์  อรุณรตัน์ ศ. ศศ.บ. (ดนตร)ี
ศศ.ม. (วฒันธรรมการดนตร)ี

สงัคตีศลิป์ไทย ดนตรไีทย, ซอสามสาย,
ดนตรกีลุ่มชาตพินัธุ์

มศก. คณะอกัษรศาสตร์
โทร. 0 3425 5097
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