81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิ ชำ

เชี่ยวชำญ

ม/ส

1 ศ.วิโชค มุกดามณี

ศ.

ศ.บ.(จิตรกรรม)
ศ.ม.(จิตรกรรม)
Dip. (Graphic Design and
Contemporary Art)

จิตรกรรม

ทัศนศิลป์ , จิตรกรรม

มศก.

2 ศ.อิทธิพล ตัง้ โฉลก

ศ.

ศศ.บ. (ภาคพิมพ์)
ศ.ม. (จิตรกรรม)

จิตรกรรม

จิตรกรรม

มศก.

3 ศ.บุษกร บิณฑสันต์

ศ.

ค.บ.(ดนตรีศกึ ษา)
M.Phil.
(Ethnomusicology)

ดุรยิ างคศิลป์

ดนตรีไทย ดนตรีบาบัด
วัฒนธรรมศึกษา

จฬ.

ดุรยิ างคศิลป์

ทฤษฎีการดนตรี,
ดุรยิ างคศิลป์ สากลและ
ไทย

จฬ.

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ
คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์
ภาควิชาจิตกรรม
โทร.0 2623 6115-22
คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์
ภาควิชาจิตรกรรม
โทร.0 2221 0820
คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4606,
0 2218 4614

Ph.D.(Ethnomusicology)

4 ศ.ณัชชา พันธุ์เจริญ
(โสคติยานุรกั ษ์)

ศ.

B.A.(Music)
B.M.(Piano Performance)
M.A.(Music Theory)
Ph.D.(Music Theory and
Composition)
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชาดุรยิ างคศิลป
โทร.0 2218 4611
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81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์
ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิ ชำ

เชี่ยวชำญ

ม/ส

5 ศ.วีรชาติ เปรมานนท์

ศ.

ดุรยิ างคศิลป์

ดุรยิ างคศิลป์ สากล

จฬ.

6 ศ.ณรงค์ฤทธิ ์ ธรรมบุตร

ศ.

ศ.บ.(ดุรยิ างคศิลป์ )
M.M.(Composition)
D.Mus (Compositon)
ค.บ.(ดนตรีศกึ ษา)
M.Mus.(Piano Performance)
M.Mus.(Music Composition)
Ph.D.(Music Composition)

ดุรยิ างคศิลป์

ดุรยิ างคศิลป์ และ
การประพันธ์เพลง

จฬ.

7 ศ.พูนพิศ อมาตยกุล

ศ.

พ.บ.(โสต ศอ นาสิกลาริงซ์
วิทยา)
ป.ชัน้ สูงสาขาโสต ศอนาสิก
ลาริงซ์วทิ ยา
M.A. (Communicaition
Disorders)
ป.เอก (โสต ศอ นาสิกลาริงซ์
วิทยา)
ศ.ด.กิตติมศักดิ ์
(ดุรยิ างคศาสตร์)

ดุรยิ างคศิลป์

ดุรยิ างค์ไทย

มม.

ลำดับ

ชื่อ - สกุล
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สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชาดุรยิ างคศิลป์
โทร. 0 2256 9719
ภาควิชาดุรยิ างคศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทร.0 2218 4614

เกษียณ 1182 ถ.นครไชยศรี
เขตดุสติ กท.10300
โทร.0 2889 2201-4
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81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

8 ศ.อภินนั ท์ โปษยานนท์

ศ.

9 ศ.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์

ศ.

10 ศ.กาจร สุนพงษ์ศรี

ศ.

11 ศ.อารยา ราษฎร์จาเริญสุข

ศ.

คุณวุฒิ

สำขำวิ ชำ

เชี่ยวชำญ

ม/ส

B.A.(Fine Arts)
M.A.(Fine Arts)
Ph.D.(History of Art)
ค.บ.(ศิลปศึกษา)
ค.ม.(ศิลปศึกษา)
Ed.D.(Art Education)

ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์ , วิจติ รศิลป์ ,
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์

จฬ.

ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์ , ศิลปศึกษา

จฬ.

ศ.บ.
(ประติมากรรม)
Master of Fine Arts
(Sculpture & Painting)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์)
ศ.ม. (ภาพพิมพ์)
Diplom fuer Bildende
Kuenste Meisterschuelerin

ทัศนศิลป์

ศิลปศึกษา, ทัศนศิลป์ ,
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์
ตะวันตก

จฬ.

ทัศนศิลป์
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ทัศนศิลป์

มช.

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ

ลาออก ศูนย์วฒ
ั นธรรม
แห่งประเทศไทย
โทร.0 2645 3159
ลาออก คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชาทัศนศิลป์
โทร. 0 2218 4563 ,
0 2218 4575
เกษียณ 70/8 ถนนเอกมัย
เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร.0 2390 0654
คณะวิจติ รศิลป์
โทร. 0 5 3944 805,
0 5321 1724

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิ ชำ

เชี่ยวชำญ

ม/ส

12 ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์

ศ.

ศ.บ. (ภาพพิมพ์)
ศ.ม. (ภาพพิมพ์)

ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์ และการ
ออกแบบภาพพิมพ์

มศก.

13 ศ.กัญญา เจริญศุภกุล

ศ.

ศ.บ. (ภาพพิมพ์)
M.F.A. (Printmaking)

ทัศนศิลป์

ภาพพิมพ์

มศก.

14 ศ.พัดยศ พุทธเจริญ

ศ.

ศ.บ. (ภาพพิมพ์)
ศ.ม. (ภาพพิมพ์)

ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์

มศก.

15 ศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

ศ.

ศ.บ.(ภาพพิมพ์)

ทัศนศิลป์

มศก.

16 ศ.ปริญญา ตันติสุข

ศ.

ศ.บ.(จิตรกรรม)
ศ.ม.(จิตรกรรม)

ทัศนศิลป์

วิจติ รศิลป์
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ
ไทย-พื้นบ้าน
ทัศนศิลป์
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มศก.

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์
โทร. 0 2221 0820
คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์
โทร. 0 2225 8991
คณะจิตรกรรมประติ
มากรรมและภาพพิมพ์
โทร. 0 2221 0820
เกษียณ คณะอักษรศาสตร์
หมวดวิชาทัศนศิลป์
โทร.0 2623 6115-22
คณะจิตรกรรม
ประติมากรรม
และภาพพิมพ์
โทร. 0 2221 0820

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์
ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิ ชำ

17 ศ.วิรุณ ตัง้ เจริญ

ศ.

ทัศนศิลป์

18 ศ.พรสนอง วงศ์สงิ ห์ทอง

ศ.

กศ.บ.(ศิลปศึกษา)
M.F.A.(Painting)
Ed.D.(Art Education)
B.F.A.(Painting & Drawing)
M.F.A.(Painting & Drawing)
Ed.D.(College Teaching)

19 ศ.นราพงษ์ จรัสศรี

ศ.

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

สถ.บ.(ออกแบบอุตสาหกรรม)
ศศ.ม.(การจัดการทาง
วัฒนธรรม)
ปร.ด.(การจัดการมรดกทาง
สถาปั ตยกรรมและการ
ท่องเทีย่ ว)

เชี่ยวชำญ

ม/ส
มศว.

นฤมิตศิลป์

วิจติ รศิลป์ , ศิลปศึกษา
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์
ตะวันตก
วิจยั นฤมิตศิลป์
วิจยั ประวัตศิ าสตร์
นฤมิตศิลป์ และแฟชั ่น
เครือ่ งแต่งกาย

นาฏยศิลป์

นาฏยศิลป์ สากล

จฬ.
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จฬ.

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะศิลปศาสตร์
ภาควิชาทัศนศิลป์
โทร.0 2260 0123
ภาควิชานฤมิตศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทร.0 2218 4626

ภาควิชานาฎยศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4619

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิ ชำ

เชี่ยวชำญ

20 ศ.สุรพล วิรุฬห์รกั ษ์

ศ.

สถ.บ.
M.Arch.
M.A.(Drama and Theatre)
Ph.D.(Drama and Theatre)

นาฏยศิลป์

นาฏยศิลป์ ไทย

21 ศ.ชมนาด กิจขันธ์

ศ.

กศ.บ. (ภาษาไทย)
ค.ม. (การอุดมศึกษา)
ศศ.ด. (นาฏยศิลป์ ไทย)

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์ ไทย, ศิลปะ
การละคร

22 ศ.เข็มรัตน์ กองสุข

ศ.

ศบ.(ประติมากรรม)
ศม.(ประติมากรรม)

ประติมากรรม

23 ศ.วิชยั สิทธิรตั น์

ศ.

ศศ.บ. (ประติมากรรม)
ศศ.ม. (ประติมากรรม)

ประติมากรรม
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งานสร้างสรรค์
เกีย่ วกับสามมิติ

ประติมากรรม

ม/ส

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ

จฬ.

เกษียณ คณะนิเทศศาสตร์
ภาควิชาวาทวิทยาและ
สื่อสารการแสดง
โทร.0 2218 2182

มรภ.สวน
สุนนั ทา

เกษียณ 41/334 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ. เมือง
จ. นนทบุร ี 11000

มศก.

เกษียณ ภาควิชาประติมากรรม
คณะจิตรกรรม
ประติมากรรม
และภาพพิมพ์
โทร.0 2221 0820
คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์
โทร. 0 2221 0820

มศก.

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

24 ศ.พงศ์เดช ไชยคุตร

ศ.

25 ศ.พิษณุ ศุภนิมติ ร

ศ.

26 ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง

ศ.

27 ศ.รสลิน กาสต์

ศ.

28 ศ.เดชา วราชุน

ศ.

คุณวุฒิ

สำขำวิ ชำ

เชี่ยวชำญ

ม/ส

ศ.บ. (ภาพพิมพ์)
ศ.ม. (ภาพพิมพ์)
ศ.บ.(ภาพพิมพ์)
ศ.ม.(ภาพพิมพ์)

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์, สื่อผสม

มช.

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

มศก.

ศ.บ. (ภาพพิมพ์)
Master of Fine Arts
(Graphic Design)
ศ.บ. (ภาพพิมพ์)
M.F.A. (Printmaking)

ภาพพิมพ์

ภาพพิมพ์

มศก.

วิจติ รศิลป์

มช.

ศ.บ.(ภาพพิมพ์)
ศ.ม.(ภาพพิมพ์)

วิจติ รศิลป์

ผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลป์ ภาพพิมพ์,
วิจยั ทางประวัตศิ าสตร์
ทัศนศิลป์ , ศิลปภาพ
พิมพ์
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สจล.

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ
คณะวิจติ รศิลป์
โทร. 0 5394 4838
ภาควิชาภาพพิมพ์
คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์
โทร.0 2221 0820
คณะจิตรกรรมประติ
มากรรมและภาพพิมพ์
โทร. 0 2221 0820
คณะวิจติ รศิลป์
โทร. 0 5394 4821

เกษียณ คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
ภาควิชาวิจติ รศิลป์
โทร.0 2737 2500-47
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81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิ ชำ

เชี่ยวชำญ

ม/ส

29 ศ.เกียรติศกั ดิ ์ ชานนนารถ

ศ.

ศ.บ.(จิตรกรรม)
ศ.ม.(จิตรกรรม)

วิจติ รศิลป์

ทัศนศิลป์ , จิตรกรรม

สจล.

30 ศ.สุชาติ เถาทอง

ศ.

ศ.บ.(จิตรกรรม)
MFA.(Painting)

ศิลปกรรม

มบ.

31 ศ.พรรัตน์ ดารุง

ศ.

32 ศ.ปรีชา เถาทอง

ศ.

อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.Ed.(Drama Teaching)
ศ.บ.(จิตรกรรม)
ศ.ม.(จิตรกรรม)
Dip. Decaragiane L'

ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ั ญญาพื้นถิน่
ภาคตะวันออก,
ประติมากรรมหิน,
การแกะสลักหิน
หุ่นและหน้ากาก, ละคร
เด็ก และละครไทย
ทัศนศิลป์ , ศิลปะไทย
จิตรกรรมไทย

ศิลปการละคร
ศิลปไทย
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จฬ.
มศก.

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์
ภาควิชาวิจติ รศิลป์
โทร.0 2739 2151,
0 2737 3000 ต่อ 5155
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สานักงานเลขานุ การ
โทร.0 38745 900

คณะอักษรศาสตร์
โทร. 0 2218 4801
เกษียณ 101/7 หมูบ่ า้ นชิดชล
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13
ถนนบางแวก แขวงบาง
ไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-2210820

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิ ชำ

เชี่ยวชำญ

ม/ส

33 ศ.มณีรตั น์ จันทนะผะลิน

ศ.

กศ.บ.(คหกรรมศาสตร์)

ศิลปประดิษฐ์

ศิลปประดิษฐ์, หัตถศิลป์ , มรภ. สวน
ประยุกต์ศลิ ป์
ดุสติ

34 ศ.พงษ์ศลิ ป์ อรุณรัตน์

ศ.

ศศ.บ. (ดนตรี)
ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี)

สังคีตศิลป์ ไทย

ดนตรีไทย, ซอสามสาย,
ดนตรีกลุ่มชาติพนั ธุ์
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มศก.

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โทร.0 2244 5625
คณะอักษรศาสตร์
โทร. 0 3425 5097
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