
03_สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

1 นายเสรมิศกัดิ ์ นาคบวั ศ. อนุ ศ.บ.(จติรกรรม
และประตมิากรรม) 
ศ.บ.(มณัฑนศลิป์)  
M.F.A.(Ceramics)

เครือ่งเคลอืบดนิเผา เครือ่งเคลอืบดนิเผา,     
เคมอุีตสาหกรรม(เซรามกิ)

มศก. เกษยีณ 54/1 ม.3 ต.บางกระเบา
 อ.นครชยัศร ี          
จ.นครปฐม 73120   
โทร.0 3433 1388

2 นายวโิชค  มกุดามณี ศ. ศ.บ.(จติรกรรม)       
ศ.ม.(จติรกรรม)        
 Dip. (Graphic 
Design and 
Contemporary Art)

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

3 นายอทิธพิล  ตัง้โฉลก ศ. ศศ.บ. (ภาคพมิพ)์    
ศ.ม. (จติรกรรม)

จติรกรรม จติรกรรม มศก. คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและ   
ภาพพมิพ ์ภาควชิา
จติรกรรม             
โทร.0 2221 0820
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

4 นางณชัชา  พนัธุ์เจรญิ    
(โสคตยิานุรกัษ์)

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

ดุรยิางคศลิป์ ทฤษฎกีารดนตร,ี          
ดุรยิางคศลิป์สากลและไทย

จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
ภาควชิาดุรยิางคศลิป 
โทร.0 2218 4611

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

ดุรยิางคศลิป์ ดุรยิางคศลิป์สากล จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร์
ภาควชิาดุรยิางคศลิป์
โทร. 0 2256 9719
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

6 นายพนูพศิ  อมาตยกุล ศ. พ.บ.(โสต ศอ นาสกิ
ลารงิซ์วทิยา)           
 ป.ชัน้สงูสาขาโสต 
ศอนาสกิ ลารงิซ์วทิยา
  M.A.   
(Communicaition 
Disorders)              
 ป.เอก (โสต ศอ 
นาสกิลารงิซ์วทิยา)  
ศ.ด.กติตมิศกัดิ ์     
(ดุรยิางคศาสตร)์

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

7 นายอภนินัท ์   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
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

8 นายชาญณรงค ์  พร
รุ่งโรจน์

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

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

9 นายชลูด  นิม่เสมอ ศ. ศ.บ.                 
Dip.(Decoration)

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์,  วจิติรศลิป์ มศก. เกษยีณ 89 ม.9 ถ.พุทธมณฑล
สาย 4 ต.กระพุ่มลม้    
อ.สามพราน จ.นครปฐม
 73110                  
โทร.0 2223 7684

10 นายประหยดั  พงษ์ด า ศ. ศ.บ.(จติรกรรม)      
ประกาศนียบตัรชัน้สงู

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์, วจิติรศลิป์ 
(จติรกรรมและ         
ภาพพมิพไ์ม)้

มศก. เกษยีณ 237/1 ซอยพรเกษม 
ถนนเพชรเกษม      
เขตบางแค กรุงเทพฯ 
10160                    
โทร.0 2413 0982,     
0 2804 3615
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

11 นายวบิูลย ์ ลี้สุวรรณ ศ. ศ.บ.(ภาพพมิพ)์ ทศันศลิป์ วจิติรศลิป์ ประวตัศิาสตร์
ศลิปะไทย-พื้นบา้น

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

12 นายวริุณ  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

13 นายนราพงษ์  จรสัศรี ศ. สถ.บ.(ออกแบบ
อุตสาหกรรม)          
ศศ.ม.(การจดัการทาง
วฒันธรรม)        
ปร.ด.(การจดัการ
มรดกทาง
สถาปตัยกรรมและ
การท่องเทีย่ว)

นาฏยศลิป์ นาฏยศลิป์ จฬ. ภาควชิานาฎยศลิป์ 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4619
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

14 นายสุรพล  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

15 นางผาสุข  อนิทราวุธ ศ. ศ.บ.(โบราณคด)ี     
M.A.(Archaeology)  
Ph.D.(Archaeology)

โบราณคดี ประวตัศิาสตรศ์ลิป์
ตะวนัออก

มศก. คณะโบราณคด ี
ภาควชิาโบราณคด ี   
โทร.0 2623 6115     
ต่อ 1136

16 คุณหญงิไขศร ี ศรอีรุณ ศ. อ.บ.                     
อ.ม.                 
ประกาศนียบตัรการ
สอนภาษาฝรัง่เศส
เป็น
ภาษาต่างประเทศ
Auditrice libre      
ประกาศนียบตัร
สทัศาสตรฝ์รัง่เศส

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ประวตัศิาสตรศ์ลิปะไทย,
ภาษาฝรัง่เศส

มศก. เกษยีณ 590/2  ถ.จรลัสนิทวงศ์
ซอย 41 (นิตเิขต) 
กรุงเทพฯ 10700      
โทร.0 2880 9429,     
 0 2880 9334
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

17 ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ ์ ศ. ศศ.บ.(โบราณคดี
สมยัก่อน
ประวตัศิาสตร)์       
ศศ.ม.(โบราณคดสีมยั
ประวตัศิาสตร)์       
Ph.D.(Archaeology 
Etudes Indiennes) 
Hitories et Civilisation

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ประวตัศิาสตรศ์ลิปะไทย มศก. คณะโบราณคด ี 
ภาควชิาโบราณคด ี  
โทร.0 2623 6115     
ต่อ 1140

18 นายสนัต ิ เลก็สุขมุ ศ.11 ศบ.(จติรกรรม)       
ศ.ม.(โบราณคดสีมยั
ประวตัศิาสตร)์        
Ph.D.(Archaeology)

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ประวตัศิาสตรศ์ลิปะไทย
ตะวนัออก

มศก. เกษยีณ คณะโบราณคด ี 
ภาควชิาประวตัศิาสตร์
ศลิปะ                  
โทร.0 2623 6115    
ต่อ 1165
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

19 นายศกัดิช์ยั  สายสงิห์ ศ. ศศ.บ.(โบราณคด)ี    
ศศ.ม.(ประวตัศิาสตร์
ศลิปะ)                  
D.E.A.(en Histoire de 
l'art)                    
Doctorat(en Histoire 
de l'art et 
Archeologie)

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ มศก. ภาควชิาประวตัศิาสตร์
ศลิปะ คณะโบราณคด ี
โทร. 0 2224 7684
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

20 นางมทันี  รตันิน ศ.11 ป.ตร(ีอกัษรศาสตร)์ 
ป.ตร(ีวรรณคดแีละ
ภาษาฝรัง่เศส)        
ป.โท(วรรณคด ีศลิป
การละคอนและภาษา
ฝรัง่เศส)               
ป.โท(ภาษาฝรัง่เศส
ภาพยนตร/์
สุนทรยีศาสตร)์       
ป.โท (การละคอน
เชคสเปียร)์           
ป.ชัน้สงู 
(ศลิปการแสดงและ
การก ากบัการแสดง,
การผลติโทรทศัน์)    
ป.เอก(วรรณกรรม
การละคอนไทยและ
อทิธพิลต่างประเทศ)

วรรณกรรมการ
ละคอนและศลิปะ

การละคอน

การละคอน, นาฎยศลิป์
สากล

มธ. เกษยีณ 610/6 ซ.ประเสรฐิด ี   
ถ.เอกมยั 28 แขวง
คลองตนั เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ10110        
โทร. 0 2391 1467

Page 9 of 12



ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

21 นายเดชา  วราชนุ ศ. ศ.บ.(ภาพพมิพ)์     
ศ.ม.(ภาพพมิพ)์

 วจิติรศลิป์ ทศันศลิป์ , ศลิปภาพพมิพ์ สจล. เกษยีณ คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์          
ภาควชิาวจิติรศลิป์      
โทร.0 2737 2500-47

22 นายเกยีรตศิกัดิ ์ ชานนนารถ ศ. ศ.บ.(จติรกรรม)       
ศ.ม.(จติรกรรม)

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

23 นายสุชาต ิ เถาทอง ศ. ศ.บ.(จติรกรรม)       
MFA.(Painting)

ศลิปกรรม ศลิปวฒันธรรมและ       
ภมูปิญัญาพื้นถิน่       
ภาคตะวนัออก, 
ประตมิากรรมหนิ,        
การแกะสลกัหนิ

มบ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
ส านกังานเลขานุการ   
โทร.0 38745 900

24 นายปรชีา  เถาทอง ศ. ศ.บ.(จติรกรรม)       
 ศ.ม.(จติรกรรม)      
 Dip. Decaragiane L'

ศลิปไทย ทศันศลิป์, ศลิปะไทย 
จติรกรรมไทย

มศก. คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและภาพ
พมิพ ์ภาควชิาศลิปไทย
โทร.0 2623 6115-22
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

25 นางมณรีตัน์  จนัทนะผะลนิ ศ. กศ.บ.(คหกรรมศาสตร)์ ศลิปประดษิฐ์ ศลิปประดษิฐ์, หตัถศลิป์,
 ประยกุต์ศลิป์

มรภ. 
สวน
ดุสติ

คณะวทิยาศาสตร ์   
และเทคโนโลยี
โทร.0 2244 5625

26 นายก าจร  สุนพงษ์ศรี ศ. ศ.บ.     
(ประตมิากรรม) 
Master of Fine Arts 
(Sculpture &  
Painting)

ทศันศลิป์ ศลิปศกึษา, ทศันศลิป์, 
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์
ตะวนัตก

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

27 นายวริตัน์  พชิญไพบูลย์ ศ. ค.บ.(มธัยมศกึษา) 
M.S.(Arts Ed.)

ศลิปศกึษา ศลิปศกึษา,  การสรา้งแบบ
ทดสอบความถนดัเชงิ
ศลิปะ, การเขยีนต ารา
ศลิปศกึษา, ประยกุต์ศลิป์

จฬ. เกษยีณ 755 ถ.อสิรภาพ       
แขวงวดัอรุณ         
เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600     
โทร.0 2465 3253,     
0 2465 1445
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

28 นายวฒันะ  จฑูะวภิาต ศ. ศ.บ.(มณัฑนศลิป)
ค.ม.(โสตทศันศกึษา)

ศลิปศกึษา ศลิปหตัถกรรมไทย,      
ประยกุต์ศลิป์, มณัฑนศลิป์

จฬ. เกษยีณ คณะครุศาสตร ์
ภาควชิาศลิปศกึษา  
โทร. 0 2215 0871 - 3
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