
ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

1 ศ.วรรณศลิป์  พรีพนัธุ์ ศ. สถ.บ.          
ผ.ม. 
Ph.D. (Urban Studies)

การวางแผนภาคและเมอืง จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4302

2 ศ.ศริวิรรณ ศลิาพชัรนนัท์ ศ. อ.บ. (ภมูศิาสตร)์ 
ผ.ม. 
Doctorat en Troisièmme 
Cycle en 
PlannificationUrbaine

การวางแผนภาคและเมอืง Policy Planning, 
Urban Development, 
Urban Conservation

จฬ. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4441

3 ศ.ก าธร  กุลชล ศ. สถ.บ.
M.Arch (Urban Design)
Dip. in Housing, Planning 
and Building

การออกแบบชมุชนเมอืง มศก. เกษยีณ ภาควชิาการออกแบบและ
วางผงัชมุชนเมอืงคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2623 6115

4 ศ.เอกชาต ิ จนัอุไรรตัน์ ศ. ศศ.บ. (การออกแบบภายใน) 
Diploma in industrial design 
Master of Fine Art (Interior 
Architecture)

การออกแบบภายใน สถาปัตยกรรมภายใน
เฟอรน์ิเจอรด์ไีซน์  
และการออกแบบตกแต่ง

มศก. ภาควชิาออกแบบตกแต่ง
ภายใน
คณะมณัฑนศลิป์
โทร.0 2222 5876     
ต่อ 11268

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

5 ศ.เสรมิศกัดิ ์ นาคบวั ศ. อนุ ศ.บ. (จติรกรรมและ
ประตมิากรรม) 
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

6 ศ.ภรด ี พนัธุภากร  ศ. ศศ.บ. (มณัฑนศลิป์)
ศศ.ม. (โบราณคดสีมยั
ประวตัศิาสตร)์

เซรามกิส์ มบ. พนกังาน คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 3810 2222 
ต่อ 2510

7 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

8 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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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

9 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

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

ดุรยิางคศลิป์ ดุรยิางคศลิป์สากล จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร์
ภาควชิาดุรยิางคศลิป์
โทร. 0 2256 9719

11 ศ.พนูพศิ  อมาตยกุล ศ. พ.บ. (โสต ศอ นาสกิลารงิซ์
วทิยา)
ป.ชัน้สงูสาขาโสต ศอนาสกิ 
ลารงิซ์วทิยา
M.A. (Communication 
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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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

12 ศ.ข าคม พรประสทิธิ ์ ศ. ศป.บ. (ดุรยิางคไ์ทย)
ศศ.บ. (ดุรยิางคไ์ทย)
Doctor of Literature

ดุรยิางคศลิป์ ดนตรไีทย, 
ดนตรวีทิยา

จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4583

13 ศ.ดวงใจ ทวิทอง ศ. ค.บ. (ดนตรศีกึษา)
M.A. (Ethnomusicology)

ดุรยิางคศลิป์ ดุรยิางคศลิป์ จฬ. พนกังาน คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4583

14 ศ.ธงสรวง 
    อศิรางกรู  ณ  อยธุยา

ศ. B.M. (Piano Performance)  
M.M. (Piano Performance)

ดุรยิางคศลิป์ เปียโน จฬ. พนกังาน คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4583

15 ศ.เฉลมิศกัดิ ์ พกิุลศรี ศ. ค.บ. (ดนตร)ี
M.Mus. (Musicology)
M.Phil. (Musicology) 
Ph.D.  (Musicology)

ดุรยิางคศลิป์ ดุรยิางคศลิป์ มข. พนกังาน คณะศลิปกรรมศาสตร์
โทร. 0 4320 2396

16 ศ.กมล เผ่าสวสัดิ ์ ศ. ค.บ. (ศลิปศกึษา) 
M.F.A. (Intermedia)

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์ จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
โทร. 0 2215 3555

17 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
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

18 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

19 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

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

ทศันศลิป์ มช. พนกังาน คณะวจิติรศลิป์ 
โทร. 0 5 3944 805, 
0 5321 1724

21 ศ.สมพร ธุรี ศ. ศศ.บ. (ศลิปกรรมจติรกรรม
สากล) 
ศลิปมหาบณัฑติ (ประยกุต
ศลิปศกึษา) 
ปร.ด. (ทศันศลิป์และ      
การออกแบบ)

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์ มทร.
ธญับุรี

คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2549 3278
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

22 ศ.ศุภชยั สงิหย์ะบุศย์ ศ. กศ.บ.  (ศลิปศกึษา
กศ.ม.  (ศลิปศกึษา) 
ปร.ด.  (ไทศกึษา)

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์ มมส. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 4375 4384 
ต่อ 3596-8

23 ศ.สามารถ จบัโจร ศ. ศลิปบณัฑติ (ประตมิากรรม)
ศลิปมหาบณัฑติ 
(ประตมิากรรม)
ศ.ป.ด. (การออกแบบ
ผลติภณัฑ)์

ทศันศลิป์ ประตมิากรรม มรภ.
นคร
ราช
สมีา

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ 
โทร. 0 4400 9009 ต่อ 
3620-24, 3628

24 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

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

ทศันศลิป์ ภาพพมิพ์ มศก. คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและ
ภาพพมิพ ์
โทร. 0 2225 8991
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

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

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์และการ
ออกแบบภาพพมิพ์

มศก. คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและ
ภาพพมิพ ์
โทร. 0 2221 0820

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

ทศันศลิป์ มศก. คณะจติรกรรม
ประตมิากรรม
และภาพพมิพ์
โทร. 0 2221 0820

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

ทศันศลิป์ มศก. คณะจติรกรรมประติ
มากรรมและภาพพมิพ์
โทร. 0 2221 0820

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

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

30 ศ.สุรพงษ์ สมสุข ศ. ศลิปบณัฑติ (ภาพพมิพ)์
ศลิปมหาบณัฑติ (ภาพพมิพ)์

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์ สจล. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2329 8365 ,
0 2329 8366
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

31 ศ.อรยิะ กติตเิจรญิววิฒัน์ ศ. ศลิปบณัฑติ (ประตมิากรรม)
ศลิปมหาบณัฑติ 
(ประตมิากรรม)

ทศันศลิป์ ประตมิากรรม, 
ประตมิากรรมสื่อผสม

สจล. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2329 8365

32 ศ.ฐติพิฒัน์  
          ประทานทรพัย์

ศ. สถ.บ. 
สถ.ม.

เทคนิคสถาปัตยกรรม มศก. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2433 9970

33 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

34 ศ.พดัชา อุทศิวรรณกุล ศ. ค.บ. (ศลิปศกึษา)  
Master of Fine and Applied
 Arts (Design Vetement 
and Textile)
ศป.ด.

นฤมติศลิป์ นฤมติศลิป์ จฬ. พนกังาน คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2215 3555
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

35 ศ.ศุภกรณ์  ดษิฐพนัธุ์ ศ. B.A. (Graphic Design)
M.F.A. (Visual Design)
Ph.D. (Education)

นฤมติศลิป์ นฤมติศลิป์ จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4568

36 ศ.นราพงษ์  จรสัศรี ศ. สถ.บ. (ออกแบบ
อุตสาหกรรม)
ศศ.ม. (การจดัการทาง
วฒันธรรม)
ปร.ด. (การจดัการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมและการ
ท่องเทีย่ว)

นาฏยศลิป์ นาฏยศลิป์สากล จฬ. ภาควชิานาฎยศลิป์ 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4619

37 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
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

38 ศ.สวภา เวชสุรกัษ์ ศ. ศษ.บ. (นาฏยศลิป์ไทย)
ศศ.มหาวทิยาลยั(นาฏยศลิป์
ไทย)
ศศ.ด (นาฏยศลิป์ไทย)

นาฏศลิป์ นาฏยศลิป์ จฬ. พนกังาน คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4568

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

นาฏศลิป์ นาฏศลิป์ไทย, 
ศลิปะการละคร

มรภ.
สวน

สุนนัทา

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

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

ประตมิากรรม งานสรา้งสรรค์
เกีย่วกบัสามมติิ

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

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

ประตมิากรรม มศก. คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและ 
ภาพพมิพ ์ 
โทร. 0 2221 0820
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

42 ศ.จริวฒัน์  พริะสนัต์ ศ. กศ.บ. (ศลิปศกึษา)
กศ.ม. (ศลิปศกึษา)
กศ.ด. (การบรหิารการศกึษา)

ประยกุต์ศลิป์ มน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 5596 2490

43 ศ.เชษฐ ์ตงิสญัชลี ศ. ศศ.บ. (ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ)
ศศ.ม. (ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ)
Ph.D. (History of Art)

ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ มศก. พนกังาน คณะโบราณคด ี
โทร.  0 2221 7777

44 ศ.คุณหญงิไขศร ี ศรอีรุณ ศ. อ.บ. 
อ.ม. 
ประกาศนียบตัรการสอน
ภาษาฝรัง่เศสเป็น
ภาษาต่างประเทศAuditrice 
libre
ประกาศนียบตัรสทัศาสตร์
ฝรัง่เศส

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 ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

45 ศ.ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ 
                  สุขสวสัดิ ์

ศ. ศศ.บ. (โบราณคดสีมยัก่อน
ประวตัศิาสตร)์
ศศ.ม. (โบราณคดสีมยั
ประวตัศิาสตร)์  
Ph.D. (Archaeology Etudes 
Indiennes) Hitories et 
Civilisation

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ประวตัศิาสตรศ์ลิปะไทย มศก. คณะโบราณคด ี ภาควชิา
โบราณคด ี  
โทร. 0 2623 6115  
ต่อ 1140

46 ศ.ศกัดิช์ยั  สายสงิห์ ศ.สงู ศศ.บ. (โบราณคด)ี
ศศ.ม. (ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ) 
D.E.A. (en Histoire de l'art)
Doctorat (en Histoire de 
l'art et Archeologie)

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ประวตัศิาสตรส์ุโขทยั, 
ประวตัศิาสตรอ์ยธุยา, 
ศลิปะสุโขทยั, ศลิปเมอืง
เชยีงแสน

มศก. ภาควชิาประวตัศิาสตร์
ศลิปะ 
คณะโบราณคด ี
โทร. 0 2224 7684

47 ศ.สนัต ิ เลก็สุขมุ ศ.สงู ศบ. (จติรกรรม) 
ศ.ม. (โบราณคดสีมยั
ประวตัศิาสตร)์ 
Ph.D. (Archaeology)

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ
ไทยตะวนัออก

มศก. เกษยีณ คณะโบราณคด ี 
ภาควชิาประวตัศิาสตร์
ศลิปะ 
โทร. 0 2623 6115 
ต่อ 1165
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

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

ภาพพมิพ์ ภาพพมิพ,์ สื่อผสม มช. พนกังาน
(เกษยีณ)

คณะวจิติรศลิป์ 
โทร. 0 5394 4838

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

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

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

ภาพพมิพ์ มศก. คณะจติรกรรม
ประตมิากรรม 
และภาพพมิพ์
โทร. 0 2221 0820

51 ศ.ปัญญา  บรสิุทธิ ์ ศ. อ.บ. (ฝรัง่เศส)
อ.ม. (วรรณคดฝีรัง่เศส) 
Docteur de L" Universite" 
de Paris Certificat d" 
Etudes (Mention Tres 
Honorable)

ภาษาและวรรณคดี มธ. เกษยีณ 130/3 ซ.พเิศษสุข 
ถนนอสิรภาพ 
บางกอกใหญ่กรุงเทพฯ 
10600  
โทร. 0 2466 6124
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

52 ศ.ทศันีย ์ นาควชัระ ศ. อ.บ. 
Diplom e d'Etudes 
superieures (Lettres 
Modernes)

ภาษาและวรรณคดฝีรัง่เศส จฬ. เกษยีณ 35 ซ.สนัตสิุข แยก 1 
สุขมุวทิ 38 กรุงเทพฯ 
10110                
โทร. 0 2391 5255

53 ศ.สดชืน่  ชยัประสาธน์ ศ. อ.บ.
อ.ม. (ภาษาตะวนัตก) 
Doctorat du 3e Cycle

ภาษาและวรรณคดฝีรัง่เศส วรรณคดฝีรัง่เศส และ
ความสมัพนัธ์ระหว่าง
วรรณคดกีบัศลิปะ

มศก. เกษยีณ คณะโบราณคด ี
โทร. 0 2225 1847

54 ศ.จามร ี อาระยานิมติสกุล ศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
Master of Landscape 
Architecture
(Landscape Architecture)

ภมูสิถาปัตยกรรม จฬ. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4302

55 ศ.เดชา  บุญค า้ ศ. สถ.บ. 
M.L.A. (Landscape Arch.)

ภมูสิถาปัตยกรรม จฬ. เกษยีณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาควชิาสถาปัตยกรรม
โทร. 0 2218 4370-71

14/26 ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 2565



ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

56 ศ.นิยะดา  เหล่าสุนทร ศ.สงู อ.บ. (ภาษาไทย)
อ.ม. (ภาษาไทย)
อ.ด. (ภาษาไทย)

วรรณคดไีทย มก. คณะมนุษยศาสตร ์
ภาควชิาวรรณคด ี
โทร. 0 2579 5566
 ต่อ 131

57 ศ.เกรกิ  ยุน้พนัธ์ ศ. กศ.บ. (ศลิปศกึษา)
กศ.ม. (ศลิปศกึษา)

วรรณคดไีทย วรรณคดรี่วมสมยั มศว คณะมนุษยศาสตร ์
โทร. 0 2649 5000 
ต่อ 16292

58 ศ.เจตนา  นาควชัระ ศ.สงู B.A.  
Ph.D.

วรรณคดเีปรยีบเทยีบ วรรณคดเีปรยีบเทยีบ,
ภาษาและวรรณคดี
เยอรมนั,ฝรัง่เศส

มศก. เกษยีณ 35 ซ.สนัตสิุข แยก 1 
สุขมุวทิ 38 กรุงเทพฯ 
10110    
โทร. 0 2434 6257, 
0 2391 5255

59 ศ.กุลวด ี มกราภริมย์ ศ.สงู ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดี
องักฤษ)
M.A. (English for Non-
Native Speakers)

วรรณคดอีงักฤษ มก. ภาควชิาวรรณคด ี
คณะมนุษยศาสตร ์
โทร. 0 2579 5566-8 
ต่อ 402
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

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

วจิติรศลิป์ ผลงานสรา้งสรรค์
ทางดา้นศลิป์ภาพพมิพ,์
 วจิยัทางประวตัศิาสตร์

มช. พนกังาน คณะวจิติรศลิป์
โทร. 0 5394 4821

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

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

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

วจิติรศลิป์ ทศันศลิป์ , ศลิปภาพ
พมิพ์

สจล. เกษยีณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวจิติรศลิป์
โทร. 0 2737 2500-47

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

ศลิปกรรม ศลิปวฒันธรรมและ      
 ภมูปัิญญาพื้นถิน่      
 ภาคตะวนัออก, 
ประตมิากรรมหนิ,       
 การแกะสลกัหนิ

มบ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
ส านกังานเลขานุการ   
โทร. 0 38745 900
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

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

ศลิปการละคร หุ่นและหน้ากาก, ละคร
เดก็ และละครไทย

จฬ. พนกังาน คณะอกัษรศาสตร ์
โทร. 0 2218 4801

65 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 แขวงบางไผ่
 เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0 2221 0820

66 ศ.วฒันะ จฑูะวภิาต ศ. ศ.บ.(มณัฑนศลิป)
ค.ม.(โสตทศันศกึษา)

ศลิปศกึษา ศลิปหตัถกรรมไทย,
ประยกุต์ศลิป์, 
มณัฑนศลิป์

จฬ. เกษยีณ คณะครุศาสตร ์ภาควชิา
ศลิปศกึษา
โทร. 0 2215 0871 - 3

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

ม.
สวน
ดุสติ

คณะวทิยาศาสตร ์   
และเทคโนโลยี
โทร. 0 2244 5625
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

68 ศ.นาวาโท ไตรวฒัน์      
                    วริยศริิ

ศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร)์
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมศาสตร)์

สถาปัตยกรรม จฬ. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4302

69 ศ.บณัฑติ   จุลาสยั ศ. สถ.บ.         
M.Arch. (Architecture)
Cert. in Town and Regional 
Planning Architecte DPLG.

สถาปัตยกรรม จฬ. ภาควชิาสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4370-2

70 ศ.เลอสม  สถาปิตานนท์ ศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
Master of Architecture

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
และการประชาสมัพนัธ์

จฬ. พนกังาน ภาควชิาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4370-1
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

71 ศ.เสรชิย ์ โชตพิานิช ศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรม
ศาสตร)์ 
M.Sc. (Facility 
Management)
Ph.D. (Facility 
Management)

สถาปัตยกรรม Facility Management จฬ. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4302

72 ศ.วรีะ  อนิพนัทงั ศ. สถ.บ. 
สถ.ม.
ปร.ด. (สิง่แวดลอ้มสรรคส์รา้ง)

สถาปัตยกรรม มศก. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 221 5877

73 ศ.วชัร ี  สวามวิศัดุ ์ ศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
ศศ.ม. (ประวตัศิาสตร์
สถาปัตยกรรม)

สถาปัตยกรรม สจล. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2329 8365, 
0 2329 8366

74 ศ.สมศกัดิ ์  ธรรมเวชวถิี ศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
สถ.ม. (เคหะการ)

สถาปัตยกรรม สจล. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2329 8365,
0 2329 8366
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

75 ศ.ธาดา  สุทธธิรรม ศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)   
M.Sc. (Histroric 
Preservation) 
Ph.D. (Regional Planning 
and Resource 
Development)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบ. คณะศลิปประยกุต์และ
การออกแบบ
โทร. 0 4535 3740

76 ศ.ไขแสง  ศุขะวฒันะ ศ. สถ.บ.
สถ.ม. 
ค.ม. 
Diploma in ICHPB 
Diploma in Trop.Arch.

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. เกษยีณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาควชิาสถาปัตยกรรม
โทร. 0 2218 4370-71

77 ศ.ผุสด ี ทพิทสั ศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
M.Arch. (Architecture)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร,์
ออกแบบสถาปัตยกรรม,
ประวตัศิาสตร์
สถาปัตยกรรม ,
การอนุรกัษ์
สถาปัตยกรรมและชมุชน

จฬ. เกษยีณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
ภาควชิาสถาปัตยกรรม
โทร. 0 2218 4370-71
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

78 ศ.สุนทร  บุญญาธกิาร ศ.สงู สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
M.Arch. 
D.Arch.

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. เกษยีณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
ภาควชิาสถาปัตยกรรม
โทร. 0 2218 4370-71

79 ศ.วฑิรูย ์เหลยีวรุ่งเรอืง ศ. ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
บธ.ม. (บรหิารธุรกจิ)
ปร.ด. (การจดัการมรดกทาง
สถาปัตยกรรมกบัการ
ท่องเทีย่ว)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 5394 2805

80 ศ.จรญัพฒัน์  ภวูนนัท์ ศ. สถ.บ.
M.Arch. 
Post Grad. Dip. In 
Housing, Building and 
Planning (with Distinction)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
วสัดุและการก่อสรา้ง
การก่อสรา้งระบบ
อุตสาหกรรม
ระบบการประสานทาง
พกิดั  
(Coodination/Design) 
และBuilding 
Technology

มศก. ภาควชิาเทคนิค
สถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  
โทร. 0 2435 9034, 
0 2849 7514,
0 2849 7500 
ต่อ 31406
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

81 ศ.ชาตร ี ประกตินนทการ ศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย)
สถ.มหาวทิยาลยั 
(สถาปัตยกรรม)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม มศก. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2221 5877, 
0 2221 6100

82 ศ.ม.ร.ว.ทองใหญ่  
                   ทองใหญ่

ศ. สถ.บ. 
M.Arch.

สถาปัตยกรรมศาสตร์ การวจิยั 
และการออกแบบ
สถาปัตยกรรมเพื่อ
การศกึษา
และการออกแบบชมุชน
เมอืง

มศก. เกษยีณ ตกึคุณหญงิพฒันา 
ชัน้ 4 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัรงัสติ
โทร. 0 2997 2222 ต่อ 
3410,3414

83 ศ.สมคดิ  จริะทศันกุล ศ. สถ.บ.
ศศ.ม. (ประวตัศิาสตร์
สถาปัตยกรรม)
M.A. (Study in Historic 
Preservation)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มศก. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2433 9970
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

84 ศ.อรศริ ิ ปาณนิท์ ศ.สงู ศ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย)  
M.S.(Tropical Architecture)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมและการ
อนุรกัษ์สถาปัตยกรรม

มศก. เกษยีณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร ์
โทร. 0 2942 8960 
ต่อ 310

85 ศ.คุม้พงศ ์ หนูบรรจง ศ. สถ.บ.
M.Arch.
Doctor of Philosophy in 
Design and Planning 
(Architectural History, 
Theories and Criticism)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี
โทร. 0 2329 8000 
ต่อ 6080

86 ศ.ฉตัรชยั  วริยิะไกรกุล ศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร)์
Master in Design Studies 
(Design and Construction 
Management)

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ การออกแบบอาคาร
และหอ้งปฏบิตักิารทาง
วทิยาศาสตร,์ 
การออกแบบอาคาร
เลี้ยงสตัวท์ดลอง, 
การออกแบบอาคาร
ทางการศกึษา

จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4302
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

87 ศ.อรยิา อรุณนิท์ ศ. ภ.สถ.บ.
M.L.A.
Ph.D. (Urban 
Environmental 
Management)

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ ภมูสิถาปัตยกรรม จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4408

88 ศ.วารุณ ี หวงั ศ. สถ.บ.
(สถาปัตยกรรมศาสตร)์
M.Arch. (Architecture)
D.Eng. (Architectural 
Design and Theory)

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 4330 6376

89 ศ.ภษูติ  เลศิวฒันารกัษ์ ศ. วศ.บ. (วศิวกรรมส ารวจ)
M.Sc. (Civil Engineering)
บธ.ม.
Ph.D.  (Civil Engineering)

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ สถาปัตยกรรมศาสตร ์ มธ. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผงัเมอืง
โทร. 0 2986 9605

90 ศ.ชนิศกัดิ ์ ตณัฑกิุล ศ. สถ.บ.
M.Arch.

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มศก. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2221 5877,
0 2221 8572
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

91 ศ.ตน้ขา้ว ปาณนิท์ ศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
M.Arch. (Architecture)
Master of Science in 
Architecture (Architecture)
Ph.D. (Architecture)

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ สถาปัตยกรรม มศก. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2 221 5877, 
0 2 221 8572,  
0 3427 1375-8

92 ศ.สมชาต ิ จงึสริอิารกัษ์ ศ. สถ.บ.
M.A. (Conserveation 
Studies)
Certificate in Wood 
Conserveation

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มศก. คณะสถาปัตกยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2433 9970

93 ศ.สุพฒัน์ บุณยฤทธกิจิ ศ. สถ.บ.
สถ.ม.

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ สถาปัตยกรรมเขตรอ้น
และพื้นถิน่

สจล. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2329 8365, 
0 2329 8366
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง คณุวฒิุ สำขำวิชำ อนุสำขำวิชำ/
ควำมเช่ียวชำญ

ม/ส สถำนภำพ
สถำนท่ีติดต่อ

บญัชีรำยช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ด้ำนสร้ำงสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

94 ศ.ระววิรรณ 
           โอฬารรตัน์มณี

ศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรม
ศาสตร)์  
Master of Real Estate and 
Construction Management
(Real Estate and 
Construction Management)
Ph.D. (Architecture Science)

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 5394 2816

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

สงัคตีศลิป์ไทย ดนตรไีทย, ซอสามสาย,
ดนตรกีลุ่มชาตพินัธุ์

มศก. คณะอกัษรศาสตร์
โทร. 0 3425 5097

96 ศ.ปานฉตัท ์ อนิทรค์ง ศ. ศษ.บ. (ออกแบบผลติภณัฑ)์ 
ศศ.ม. (การบรหิารงาน
วฒันธรรม)
ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร)์

ออกแบบอุตสาหกรรมศลิป์ ออกแบบผลติภณัฑ์ มทร.
ธญับุรี

คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2549 3274, 
0 2549 3278
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