
03_สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

1 นายเสริมศักดิ์  นาคบัว ศ. อนุ ศ.บ.(จิตรกรรม

และประติมากรรม) 

ศ.บ.(มัณฑนศิลป)  

M.F.A.(Ceramics)

เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องเคลือบดินเผา,     

เคมีอุตสาหกรรม(เซรามิก)

มศก. เกษียณ 54/1 ม.3 ต.บาง

กระเบา อ.นครชัยศรี   

       จ.นครปฐม 

73120   โทร.0 3433 

1388

2 นายวิโชค  มุกดามณี ศ. ศ.บ.(จิตรกรรม)       

ศ.ม.(จิตรกรรม)        

 Dip. (Graphic 

Design and 

Contemporary Art)

จิตรกรรม ทัศนศิลป, จิตรกรรม มศก. ภาควิชาจิตกรรม คณะ

จิตรกรรม

ประติมากรรมและ

ภาพพิมพ          โทร.

0 2623 6115-22

3 นางณัชชา  พันธุเจริญ    

(โสคติยานุรักษ)

ศ. B.A.(Music)       

B.M.(Piano 

Performance)        

M.A.(Music Theory) 

Ph.D.(Music Theory 

and Composition)

ดุริยางคศิลป ทฤษฎีการดนตรี,         

 ดุริยางคศิลปสากลและ

ไทย

จฬ. ภาควิชาดุริยางคศิลป

คณะศิลปกรรมศาสตร

โทร.0 2218 4611

Page 1 of 10
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

4 นายวีรชาติ  เปรมานนท ศ. ศ.บ.(ดุริยางคศิลป) 

M.M.(Composition) 

D.Mus (Compositon)

ดุริยางคศิลป ดุริยางคศิลปสากล จฬ. คณะศิลปกรรมศาสตร

ภาควิชาดุริยางคศิลป

โทร. 0 2256 9719

5 นายพูนพิศ  อมาตยกุล ศ. พ.บ.(โสต ศอ นาสิก

ลาริงซวิทยา)           

 ป.ชั้นสูงสาขาโสต 

ศอนาสิก ลาริงซวิทยา

  M.A.   

(Communicaition 

Disorders)              

 ป.เอก (โสต ศอ 

นาสิกลาริงซวิทยา)  

ศ.ด.กิตติมศักดิ์      

(ดุริยางคศาสตร)

ดุริยางคศิลป ดุริยางคไทย มม. เกษียณ 1182 ถ.นครไชยศรี 

เขตดุสิต กท.10300 

โทร.0 2889 2201-4

6 นายอภินันท    โปษยา

นนท

ศ. B.A.(Fine Arts)     

M.A.(Fine Arts)    

Ph.D.(History of Art)

ทัศนศิลป ทัศนศิลป, วิจิตรศิลป, 

ประวัติศาสตรศิลป

จฬ. ลาออก ศูนยวัฒนธรรมแหง

ประเทศไทย             

โทร.0 2645 3159
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

7 นายชาญณรงค   พร

รุงโรจน

ศ. ค.บ.(ศิลปศึกษา)       

 ค.ม.(ศิลปศึกษา)      

  Ed.D.(Art 

Education)

ทัศนศิลป ทัศนศิลป, ศิลปศึกษา จฬ. ภาควิชาทัศนศิลป   

คณะศิลปกรรมศาสตร  

 โทร. 0 2218 4563 ,  

  0 2218 4575

8 นายชลูด  นิ่มเสมอ ศ. ศ.บ.                 

Dip.(Decoration)

ทัศนศิลป ทัศนศิลป,  วิจิตรศิลป มศก. เกษียณ 89 ม.9 ถ.พุทธมณฑล

สาย 4 ต.กระพุมลม    

อ.สามพราน จ.

นครปฐม 73110         

         โทร.0 2223 

7684

9 นายประหยัด  พงษดํา ศ. ศ.บ.(จิตรกรรม)      

ประกาศนียบัตรชั้นสูง

ทัศนศิลป ทัศนศิลป, วิจิตรศิลป 

(จิตรกรรมและภาพพิมพ

ไม)

มศก. เกษียณ 237/1 ซอยพรเกษม 

ถนนเพชรเกษม เขต

บางแค กรุงเทพฯ 

10160                    

โทร.0 2413 0982,     

0 2804 3615
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

10 นายวิบูลย  ลี้สุวรรณ ศ. ศ.บ.(ภาพพิมพ) ทัศนศิลป วิจิตรศิลป ประวัติศาสตร

ศิลปะไทย-พื้นบาน

มศก. เกษียณ หมวดวิชาทัศนศิลป 

คณะอักษรศาสตร   

โทร.0 2623 6115-22

11 นายวิรุณ  ตั้งเจริญ ศ. กศ.บ.(ศิลปศึกษา) 

M.F.A.(Painting)  

Ed.D.(Art Education)

ทัศนศิลป วิจิตรศิลป, ศิลปศึกษา 

ประวัติศาสตรศิลป

ตะวันตก

มศว. เกษียณ คณะศิลปศาสตร      

ภาควิชาทัศนศิลป      

 โทร.0 2260 0123

12 นายสุรพล  วิรุฬหรักษ ศ. สถ.บ.                 

M.Arch.              

M.A.(Drama and 

Theatre)            

Ph.D.(Drama and 

Theatre)

นาฏยศิลป นาฏยศิลปไทย จฬ. เกษียณ คณะนิเทศศาสตร  

ภาควิชาวาทวิทยาและ

สื่อสารการแสดง     

โทร.0 2218 2182
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

13 นางผาสุข  อินทราวุธ ศ. ศ.บ.(โบราณคดี)     

M.A.(Archaeology)  

Ph.D.(Archaeology)

โบราณคดี ประวัติศาสตรศิลป

ตะวันออก

มศก. คณะโบราณคดี 

ภาควิชาโบราณคดี    

โทร.0 2623 6115 ตอ 

1136

14 คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ ศ. อ.บ.                     

อ.ม.                 

ประกาศนียบัตรการ

สอนภาษาฝรั่งเศส

เปน

ภาษาตางประเทศ

Auditrice libre      

ประกาศนียบัตร

สัทศาสตรฝรั่งเศส

ประวัติศาสตรศิลปะ ประวัติศาสตรศิลปะไทย,

ภาษาฝรั่งเศส

มศก. เกษียณ 590/2  ถ.จรัลสนิทวงศ

ซอย 41 (นิติเขต) 

กรุงเทพฯ 10700      

โทร.0 2880 9429,     

 0 2880 9334
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

15 ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์ ศ. ศศ.บ.(โบราณคดี

สมัยกอน

ประวัติศาสตร)       

ศศ.ม.(โบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร)       

Ph.D.(Archaeology 

Etudes Indiennes) 

Hitories et Civilisation

ประวัติศาสตรศิลปะ ประวัติศาสตรศิลปะไทย มศก. คณะโบราณคดี  

ภาควิชาโบราณคดี   

โทร.0 2623 6115 ตอ 

1140

16 นายสันติ  เล็กสุขุม ศ.11 ศบ.(จิตรกรรม)       

ศ.ม.(โบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร)        

Ph.D.(Archaeology)

ประวัติศาสตรศิลปะ ประวัติศาสตรศิลปะไทย

ตะวันออก

มศก. เกษียณ คณะโบราณคดี  

ภาควิชาประวัติศาสตร

ศิลปะ                  

โทร.0 2623 6115 ตอ 

1165
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

17 นางมัทนี  รัตนิน ศ.11 ป.ตรี(อักษรศาสตร) 

ป.ตรี(วรรณคดีและ

ภาษาฝรั่งเศส)        

ป.โท(วรรณคดี ศิลป

การละคอนและภาษา

ฝรั่งเศส)               

ป.โท(ภาษาฝรั่งเศส

ภาพยนตร/

สุนทรียศาสตร)        

 ป.โท (การละคอน

เชคสเปยร)           

ป.ชั้นสูง 

(ศิลปการแสดงและ

การกํากับการแสดง,

การผลิตโทรทัศน)    

 ป.เอก(วรรณกรรม

การละคอนไทยและ

อิทธิพลตางประเทศ)

วรรณกรรมการ

ละคอนและศิลปะ

การละคอน

การละคอน, นาฎยศิลป

สากล

มธ. เกษียณ 610/6 ซ.ประเสริฐดี    

ถ.เอกมัย 28 แขวง

คลองตัน เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ10110        

โทร. 0 2391 1467
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

18 นายเดชา  วราชุน ศ. ศ.บ.(ภาพพิมพ)     

ศ.ม.(ภาพพิมพ)

 วิจิตรศิลป ทัศนศิลป , ศิลปภาพพิมพ สจล. เกษียณ คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร           

ภาควิชาวิจิตรศิลป     

 โทร.0 2737 2500-47

19 นายเกียรติศักดิ์  ชานนนารถ ศ. ศ.บ.(จิตรกรรม)       

ศ.ม.(จิตรกรรม)

 วิจิตรศิลป ทัศนศิลป, จิตรกรรม สจล. เกษียณ คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร          

ภาควิชาวิจิตรศิลป     

โทร.0 2739 2151,     

 0 2737 3000 ตอ 5155

20 นายสุชาติ  เถาทอง ศ. ศ.บ.(จิตรกรรม)      

 MFA.(Painting)

ศิลปกรรม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาพื้นถิ่นภาค

ตะวันออก, 

ประติมากรรมหิน, การ

แกะสลักหิน

มบ. สํานักงานเลขานุการ 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

 โทร.0 38745 900
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

21 นายปรีชา  เถาทอง ศ. ศ.บ.(จิตรกรรม)       

 ศ.ม.(จิตรกรรม)      

 Dip. Decaragiane L'

ศิลปไทย ทัศนศิลป, ศิลปะไทย 

จิตรกรรมไทย

มศก. ภาควิชาศิลปไทย 

คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและ

ภาพพิมพ          โทร.

0 2623 6115-22

22 นางมณีรัตน  จันทนะผะลิน ศ. กศ.บ.(คหกรรม

ศาสตร)

ศิลปประดิษฐ ศิลปประดิษฐ, หัตถศิลป,

 ประยุกตศิลป

มรภ. 

สวน

ดุสิต

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

โทร.0 2244 5625

23 นายกําจร  สุนพงษศรี ศ. ศ.บ.     

(ประติมากรรม) 

Master of Fine Arts 

(Sculpture &  

Painting)

ทัศนศิลป ศิลปศึกษา, ทัศนศิลป, 

ประวัติศาสตรศิลป

ตะวันตก

จฬ. เกษียณ 70/8 ถนนเอกมัย        

เขตวัฒนา กท.10110  

โทร
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

24 นายวิรัตน  พิชญไพบูลย ศ. ค.บ.(มัธยมศึกษา) 

M.S.(Arts Ed.)

ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา,  การสรางแบบ

ทดสอบความถนัดเชิง

ศิลปะ, การเขียนตํารา

ศิลปศึกษา, ประยุกตศิลป

จฬ. เกษียณ 755 ถ.อิสรภาพ แขวง

วัดอรุณเขตบางกอก

ใหญ กรุงเทพฯ 10600 

โทร.0 2465 3253,     

0 2465 1445

25 นายวัฒนะ  จูฑะวิภาต ศ. ศ.บ.(มัณฑนศิลป)

ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)

ศิลปศึกษา ศิลปหัตถกรรมไทย,      

ประยุกตศิลป, มัณฑนศิลป

จฬ. เกษียณ คณะครุศาสตร 

ภาควิชาศิลปศึกษา  

โทร. 0 2215 0871 - 3
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