
       บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาทศันศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 รศ.จรีาวรรณ  แสงเพช็ร์ รศ. ศป.บ. (ทศันศลิป์)
ศป.ม. (ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ)
ปร.ด. (โบราณคดสีมยั
ประวตัศิาสตร)์ 

ทศันศลิป์ ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4583

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

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์ จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
โทร. 0 2215 3555

3 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

4 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

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 25651



       บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาทศันศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

5 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

6 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

7 รศ.ไชยพจน์ หวลมานพ รศ. ศลิปบณัฑติ (ศลิปกรรม-
ประตมิากรรม) 
M.F.A.
Ph.D. (Sculpture)

ทศันศลิป์ ประตมิากรรม มทร.ธญับุรี คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2549 3274  และ 
3278

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 25652



       บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาทศันศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

8 ศ.สมพร ธุรี ศ. ศศ.บ. (ศลิปกรรมจติรกรรม
สากล) 
ศลิปมหาบณัฑติ  (ประยกุต
ศลิปศกึษา) 
ปร.ด. (ทศันศลิป์และการ
ออกแบบ)

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์ มทร.ธญับุรี คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2549 3278

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

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

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

ทศันศลิป์ ประตมิากรรม มรภ.
นครราชสมีา

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

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 25653



       บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาทศันศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

11 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

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

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

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

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์และการ
ออกแบบภาพพมิพ์

มศก. คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและ
ภาพพมิพ ์
โทร. 0 2221 0820

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

ทศันศลิป์ มศก. คณะจติรกรรมประตมิากรรม
และภาพพมิพ์
โทร. 0 2221 0820

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 25654



       บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาทศันศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

ทศันศลิป์ มศก. คณะจติรกรรมประติ
มากรรมและภาพพมิพ์
โทร. 0 2221 0820

16 ศ.วบิูลย ์ ลี้สุวรรณ ศ. ศ.บ. (ภาพพมิพ)์ ทศันศลิป์ วจิติรศลิป์ ประวตัศิาสตร์
ศลิปะไทย-พื้นบา้น

มศก. เกษยีณ คณะอกัษรศาสตร ์หมวด
วชิาทศันศลิป์ 
โทร. 0 2623 6115-22

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

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์ สจล. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2329 8365 ,
 0 2329 8366

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

ทศันศลิป์ ประตมิากรรม, 
ประตมิากรรมสื่อผสม

สจล. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2329 8365

19 รศ.กฤษณา  หงษ์อุเทน รศ. B.A.M.S. (History of  Art)
Ph.D. (History of  Art)

ประตมิากรรม มศก. คณะจติรกรรม      
โทร. 0 2223 8676, 
08 7109 6282

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 25655



       บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาทศันศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

ประตมิากรรม งานสรา้งสรรค์
เกีย่วกบัสามมติิ

มศก. เกษยีณ ภาควชิาประตมิากรรม 
คณะจติรกรรมประตมิากรรม
และภาพพมิพ ์      
โทร. 0 2221 0820

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

ประตมิากรรม มศก. คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและ 
ภาพพมิพ ์ 
โทร. 0 2221 0820

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

ภาพพมิพ์ ภาพพมิพ,์ สื่อผสม มช. พนกังาน
(เกษยีณ)

คณะวจิติรศลิป์ 
โทร. 0 5394 4838

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 25656



       บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาทศันศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

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

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

ภาพพมิพ์ มศก. คณะจติรกรรมประติ
มากรรมและภาพพมิพ์
โทร. 0 2221 0820

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

วจิติรศลิป์ ผลงานสรา้งสรรค์
ทางดา้นศลิป์ภาพพมิพ,์ 
วจิยัทางประวตัศิาสตร์

มช. พนกังาน คณะวจิติรศลิป์
โทร. 0 5394 4821

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 25657



       บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาทศันศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

26 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

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

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

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

ศลิปกรรม ศลิปวฒันธรรมและ       
ภมูปัิญญาพื้นถิน่       
ภาคตะวนัออก, 
ประตมิากรรมหนิ,        
การแกะสลกัหนิ

มบ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
ส านกังานเลขานุการ   
โทร. 0 38745 900

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 25658



       บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาทศันศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

ศลิปไทย ทศันศลิป์, ศลิปไทย 
จติรกรรมไทย

มศก. เกษยีณ 101/7 หมูบ่า้นชดิชล 
ซอยจรญัสนิทวงศ ์13
ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ 
เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0 2221 0820

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

ศลิปศกึษา ศลิปหตัถกรรมไทย,
ประยกุต์ศลิป์, มณัฑนศลิป์

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

31 รศ.ทพิวรรณ ทัง่ม ัง่มี รศ. ศ.บ.(จติรกรรม)
ศศ.ม.(จติรกรรม)
ปร.ด. (ภมูภิาคลุ่มน ้าโขงและ
สาละวนิศกึษา)

จติรกรรม มช. พนง. คณะวจิติรศลิป์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 25659



      บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาดริุยางคศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 รศ.สุกร ี เจรญิสุข รศ. กศ.บ. (เอกไทย)            
M.M.E. (Music)            
D.A. (Music)

ดนตรี มม. ลาออก มลูนิธอิาจารยส์ุกร ีเจรญิสุข
 178/18 ซ.พุทธมณฑล   
สาย 2 ซอย 33         
แขวงศาลาธรรมสพน์    
เขตทวีฒันา กทม. 10700  
โทร. 09 1951 6556  
sugreemusic@gmail.com

2 รศ.สุกจิ  พลประถม รศ. ค.บ. (ดนตรศีกึษา)
คศ.ม. (ไทยศกึษา)
Ph.D. (Development 
Education)

ดนตรี มรภ.
อุดรธานี

เกษยีณ
(ต่ออายุ
ราชการ)

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์
โทร. 0 4224 1806 
ต่อ 401

3 รศ.ภทัรวด ี ภชูฏาภริมย์ รศ. ศศ.บ.                      
อ.ม. (ประวตัศิาสตร)์
อ.ด. (ประวตัศิาสตร)์

ดุรยิางคศลิป์ จฬ. คณะศลิปกรรม        
โทร. 0 2218 4610

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256510



      บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาดริุยางคศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

ดุรยิางคศลิป์ ดุรยิางคศลิป์และ
การประพนัธ์เพลง

จฬ. ภาควชิาดุรยิางคศลิป์ 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4614

5 ศ.ณชัชา  พนัธุ์เจรญิ   
(โสคตยิานุรกัษ์)

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

ดุรยิางคศลิป์ ทฤษฎกีารดนตร,ี 
ดุรยิางคศลิป์สากล
และไทย

จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
ภาควชิาดุรยิางคศลิป 
โทร. 0 2218 4611

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

ดุรยิางคศลิป์ ดนตรไีทย ดนตรี
บ าบดัวฒันธรรมศกึษา

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

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256511



      บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาดริุยางคศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

ดุรยิางคศลิป์ ดุรยิางคศลิป์สากล จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร์
ภาควชิาดุรยิางคศลิป์
โทร. 0 2256 9719

8 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

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256512



      บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาดริุยางคศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

9 รศ.วบิูลย ์ ตระกลูฮุน้ รศ. ศศ.บ. (ดนตรสีากล)         
ศศ.ม. (ดนตรวีทิยา)        
ศป.ม. (การประพนัธ์เพลง)
D.A. (Music Theory and 
Composition)

ดุรยิางคศลิป์ ม.รงัสติ วทิยาลยัดนตร ี
โทร. 0 2997 2200 
ต่อ 1704

10 รศ.นรอรรถ จนัทรก์ล ่า รศ. ศป.บ.(การแสดงไวโอลนิ)
M.Mus
(Violin Performance)
ศป.ด.

ดุรยิางคศลิป์ ดุรยิางคศลิป์ จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4583

11 รศ.ปานใจ  จุฬาพนัธุ์ รศ. ศป.บ.(ดุรยิางคศลิป์ตะวนัตก) 
M.M.(Piano Pedagogy)
ศป.ด.(ศลิปกรรมศาสตร)์

ดุรยิางคศลิป์ ดุรยิางคต์ะวนัตก จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4613

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256513



      บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาดริุยางคศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

12 รศ.ศศ ี พงศส์รายทุธ รศ. ศป.บ.     
M.M. (Piano Pedagogy) 
ศป.ด.    
          

ดุรยิางคศลิป์ จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4579

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

ดุรยิางคศลิป์ ดนตรไีทย, 
ดนตรวีทิยา

จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4583

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

ดุรยิางคศลิป์ ดุรยิางคศลิป์ จฬ. พนกังาน คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4583

15 ศ.ธงสรวง อศิรางกรู  
                  ณ  อยธุยา

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

ดุรยิางคศลิป์ เปียโน จฬ. พนกังาน คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4583

16 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

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256514



      บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาดริุยางคศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

17 รศ.จารุวรรณ สุรยิวรรณ์ รศ. ค.บ. (ดนตร)ี
ศศ.ม. (ดนตรศีกึษา) 
ศศ.ด. (ศลิปกรรม)

ดุรยิางคศลิป์ ดนตรสีากล มทร.
ธญับุรี

คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2549 3278

18 รศ.โดม สว่างอารมย ์ รศ. ค.บ. (ดนตรศีกึษา)  
ศศ.ม. (มานุษยดุรยิางควทิยา)
ปร.ด. (ดุรยิางคศลิป์)   
          

ดุรยิางคศลิป์ มรภ.
บา้น
สมเดจ็

เจา้พระยา

วทิยาลยัการดนตรี
โทร. 0 2473 7000        
ต่อ 2304, 2076

19 รศ.ว่าทีร่อ้ยตร ีนิรนัดร ์ภกัดี รศ. ค.บ. (ดนตรศีกึษา)
ศศ.ม. (ดนตรวีทิยา) 
ปร.ด. (ภมูภิาคลุ่มน ้าโขง 
และสาละวนิศกึษา)

ดุรยิางคศลิป์ ดุรยิางคศลิป์ มรภ.
ล าปาง

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
โทร. 0 5423 7399

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

สงัคตีศลิป์ไทย ดนตรไีทย, ซอสาม
สาย,
ดนตรกีลุ่มชาตพินัธุ์

มศก. คณะอกัษรศาสตร์
โทร. 0 3425 5097

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256515



      บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาดริุยางคศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

21 รศ.ประเสรฐิ ฉิมทว้ม รศ. กศ.บ. (ดุรยิงคศาสตร)์ 
ศป.ม. (การประพนัธ์เพลง)
ศป.ด. (การประพนัธ์เพลง)

ดุรยิางคศลิป์ ดนตรสีากล มรภ.
จนัทร
เกษม

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
โทร. 0 2942 5800, 
0 2942 6800

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256516



       บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาศิลปะการแสดง

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 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

2 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

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

นาฏศลิป์ นาฏยศลิป์ จฬ. พนกังาน คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4568

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256517



       บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาศิลปะการแสดง

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

4 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

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

ศลิปการละคร หุ่นและหน้ากาก, 
ละครเดก็ และละคร
ไทย

จฬ. พนกังาน คณะอกัษรศาสตร ์
โทร. 0 2218 4801

6 รศ.ประจกัษ์  ไมเ้จรญิ  รศ. ศษ.บ. (นาฏศลิปไทย)
ค.ม. (การบรหิารการศกึษา)
ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร)์

ศลิปะการแสดง ศลิปะการแสดง มรภ.
พระนคร

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์
โทร. 0 2544 8460

7 รศ.อนุกลู                   
        โรจนสุขสมบูรณ์

รศ. ศป.บ. (นาฏศลิป์ไทย)
ศศ.ม. (นาฏศลิป์ไทย)
ศศ.ด. (นาฏศลิป์ไทย)

นาฏยศลิป์            
การแสดงประยกุต์

จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
 โทร. 0 2278 4583

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256518



       บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาศิลปะการแสดง

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

8 รศ.ศุภชยั จนัทรส์ุวรรณ์ รศ. ศป.ด. (นาฏยศลิป์ไทย) ศลิปะการแสดง 
(นาฏยศลิป์)

จฬ. คณะศลิปนาฏดุรยิางค์
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ 
โทร. 0 2482 2176

9 รศ.ปารชิาต ิ               
         จงึววิฒันาภรณ์

รศ. B.A. (Theatre and Film) 
M.F.A. (Directing and 
Theatre for Youth)
Ph.D. (Theatre and Cultural 
Studies) 

การละครส าหรบั
เยาวชน             
การก ากบัการแสดง

มธ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
โทร. 0 2696 6305
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      บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาศิลปะการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 รศ.สุภาว ี ศรินิคราภรณ์ รศ. ศ.บ. (เครือ่งเคลอืบดนิเผา)
M.A. (Gold Smithing, 
Silvermithing, 
Metalwork and Jewellery)
Ph.D. (Jewellery)

การออกแบบเครือ่งประดบั มศก. คณะมณัฑนศลิป์      
โทร. 0 2623 6115    
ต่อ 1278, 1253

2 รศ.ไพฑรูย ์ ทองทรพัย์ รศ. ค.บ. (อุตสาหกรรมศลิป์)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศกึษา)
   
ศ.ป.ด. (การออกแบบ
ผลติภณัฑ)์     
          

การออกแบบ
อุตสาหกรรมศลิป์

การออกแบบผลติภณัฑ์ มรภ.
นคร
สวรรค์

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร
และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
โทร. 0 5621 9100 ต่อ
2301
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      บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาศิลปะการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

3 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

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

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

5 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
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      บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาศิลปะการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

6 รศ.ใจภกัดิ ์ บุรพเจตนา รศ. ศศ.บ.(ศลิปกรรม)
ศศ.ม. (ทศันศลิป์-ศลิปะ
สมยัใหม)่
ศศ.ด.

นฤมติศลิป์ แฟชัน่และสิง่ทอ มทร.
ธญับุรี

เกษยีณ คณะศลิปกรรมศาสตร์
โทร. 0 2549 3275

7 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

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

นฤมติศลิป์ นฤมติศลิป์ จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4568
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      บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาศิลปะการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

9 ศ.จริวฒัน์  พริะสนัต์ ศ. กศ.บ. (ศลิปศกึษา)
กศ.ม. (ศลิปศกึษา)
กศ.ด. (การบรหิาร
การศกึษา)

ประยกุต์ศลิป์ มน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 5596 2490

10 รศ.ประทบัใจ สุวรรณธาดา รศ. กศ.บ. (เทคโนโลยทีางการ
ศกึษา)
กศ.มหาวทิยาลยั 
(เทคโนโลยทีางการศกึษา)
ปร.ด. (การออกแบบ
ผลติภณัฑ)์

ประยกุต์ศลิป์ ประยกุต์ศลิป์ มมส. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 4375 4384
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      บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาศิลปะการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

11 รศ.ศกัดิช์าย  สกิขา รศ. ค.บ. (อุตสาหกรรมศลิป์)  
กศ.ม. (เทคโนโลยทีางการ
ศกึษา)
ศ.ป.ด. (การออกแบบ
ผลติภณัฑ)์ 
          

ประยกุต์ศลิป์ มมส. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 4375 4384        
ต่อ 3596, 3597, 3598

12 รศ.ประยทุธ  วงศแ์ปง รศ. กศ.บ. (ศลิปะศกึษา)
M.A. (Advertising Design)
Ph.D. In Visual
Communication Design
(Digital Media)

ประยกุต์ศลิป์ มรภ.
เชยีงใหม่

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์
โทร. 0 5388 5700
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      บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาศิลปะการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

13 รศ.เชดิเกยีรต ิ กุลบุตร รศ. กศ.บ. (ศลิปศกึษา)
ศศ.ม. (ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ)
ศศ.ด. (พฒันาสงัคม)

ประยกุต์ศลิป์ มรภ.เลย คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์
โทร. 0 4280 8000

14 รศ.สกนธ์  ภู่งามดี รศ. กศ.บ. (ศลิปศกึษา)
ศศ.ม. (ทศันศลิป์-
ศลิปะสมยัใหม)่
ปร.ด.

การออกแบบนิเทศศลิป์  ม.เกษม
บณัฑติ

คณะดจิทิลัมเีดยี
โทร. 0 2904 2222

15 รศ.ทองเจอื  เขยีดทอง รศ. ศษ.บ. (ศลิปกรรม-
ออกแบบศลิปะประยกุต์)
ค.ม. (ศลิปศกึษา)
ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร)์

การออกแบบพาณชิยศลิป์ การออกแบบ   
พาณชิยศลิป์

มรภ.
ธนบุรี

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
โทร. 0 2890 1801-9 ต่อ 
21410
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      บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาศิลปะการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

16 รศ.รฐัไท  พรเจรญิ  รศ. วท.บ. (ออกแบบผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรม)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศกึษา)
ศ.ป.ด. (การออกแบบ
ผลติภณัฑ)์

การออกแบบ
อุตสาหกรรมศลิป์

การออกแบบผลติภณัฑ์ มศก. คณะมณัฑนศลิป์
โทร. 0 3427 5030, 
0 3427 0413

17 รศ.ตระกลูพนัธ์  พชัรเมธา รศ. วท.บ. (เทคโนโลยอีอกแบบ
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม)
ศษ.ม. (อาชวีศกึษา)
ปร.ด. (การออกแบบ
ผลติภณัฑ)์ 

การออกแบบอุตสาหกรรม มทร.
ลา้นนา

คณะศลิปกรรมและ
สถาปัตยกรรม
โทร. 0 81366 4588
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      บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาศิลปะการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

18 รศ.รจนา  ชืน่ศริกิุลชยั รศ. ค.อ.บ. (ศลิปอุตสาหกรรม)
ศศ.ม. (อาชวีศกึษา)
ปร.ด. (ภมูภิาคลุ่มน ้าโขง
และ
สาละวนิศกึษา)

การออกแบบ
อุตสาหกรรมศลิป์

การออกแบบแฟชัน่ มทร.
ลา้นนา

คณะศลิปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 5341 4250

19 รศ.สนิท  ป่ินสกุล รศ. วท.บ. (เทคโนโลยเีซรามกิส)์
กศ.มหาวทิยาลยั 
(อุตสาหกรรมศกึษา)
ศศ.ด. (ศลิปะและการ
ออกแบบ)

การออกแบบ
อุตสาหกรรมศลิป์

การออกแบบ      

เครือ่งเคลอืบดนิเผา , 
การออกแบบเซรามกิส์

มรภ.
พบิูล

สงคราม

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
โทร. 0 5526 7124

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256527



      บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาศิลปะการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

20 ศ.ปานฉตัท ์ อนิทรค์ง ศ. ศษ.บ. (ออกแบบ
ผลติภณัฑ)์ 
ศศ.ม. (การบรหิารงาน
วฒันธรรม)
ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร)์

ออกแบบอุตสาหกรรมศลิป์ การออกแบบผลติภณัฑ์ มทร.
ธญับุรี

คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2549 3274, 
0 2549 3278

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256528



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 รศ.พนิต   ภู่จนิดา รศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
M.R.P. (Transportion 
Planning) 
Ph.D. (Transportation 
Engineering)

การผงัเมอืง จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4443, 
0 2218 4440

2 รศ.อภวิฒัน์  รตันวราหะ รศ. B.Eng. (Urban Engineering)
M.Phil. (Land Economy)
Master in City Planning 
(International Development 
& Regional Planning)
Ph.D. (Economic 
Development & Technology 
Policy)

การผงัเมอืง ผงัเมอืง,
การวางผงัเมอืง, 
การพฒันาพื้นที,่
การฟ้ืนฟูเมอืง

จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4302

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256529



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

3 รศ.ยงธนิศร ์  พมิลเสถยีร รศ. สถ.บ.
M.Sc.
D.Eng.

การผงัเมอืง มธ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผงัเมอืง
โทร. 0 2986 9434, 
0 2986 9605-6

4 รศ.นิคม บุญญานุสทิธิ ์ รศ. ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
สถ.ม. (การออกแบบชมุชน
เมอืง)
Ph.D. (Urban Planning)

การผงัเมอืง มทร.
อสีาน

คณะศลิปกรรมและ
ออกแบบอุตสาหกรรม 
โทร.  0 4423 3000 ต่อ 
3700-3712

5 รศ.เกยีรต ิ  จวิะกุล รศ. สถ.บ. 
Dip. – Ing.
Dr. – Ing.

การวางแผนภาค
และเมอืง

จฬ. เกษยีณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4441, 
0 2218 4370-2

6 รศ.ดุษฎ ี   ทายตะคุ รศ. สถ.บ.
ผ.ม.
Ph.D. (Architecture)

การวางแผนภาค
และเมอืง

จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4302

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

การวางแผนภาค
และเมอืง

จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 4302

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256530



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

การวางแผนภาคและ
เมอืง

Policy Planning, 
Urban Development, 
Urban Conservation

จฬ. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4441

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

การออกแบบ
ชมุชนเมอืง

มศก. เกษยีณ ภาควชิาการออกแบบและ
วางผงัชมุชนเมอืงคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2623 6115

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

การออกแบบภายใน สถาปัตยกรรมภายใน
เฟอรน์ิเจอรด์ไีซน์  
และการออกแบบ
ตกแต่ง

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

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256531



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

11 ศ.ฐติพิฒัน์  ประทานทรพัย์ ศ. สถ.บ. 
สถ.ม.

เทคนิคสถาปัตยกรรม มศก. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2433 9970

12 รศ.อลศิรา   มนีะกนิษฐ รศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร)์
M.L.A. (Landscape 
Architecture)
Ph.D. (Urban and Regional 
Science)

ภมูสิถาปัตยกรรม มก. คณะเกษตร
โทร. 0 2579 0308

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

ภมูสิถาปัตยกรรม จฬ. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4302

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

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

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256532



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

15 รศ.ปรานอม   ตนัสุขานนัท์ รศ. สถ.บ.
ผ.ม.(การวางผงัเมอืง)
Ph.D. (Advanced 
Architectural Studies)

สถาปัตยกรรม (ผงั
เมอืง)

ม.แมโ่จ้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิง่แวดลอ้ม
โทร. 0 5387 3365

16 รศ.อรพนิท ์ พานทอง รศ. สถ.บ. (ศลิปกรรม)
M.A. (Arts & Design)
Ed.D. (Arts)

สถาปัตยกรรม ออกแบอุตสาหกรรม จฬ. (เกษยีณ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โทร. 0 2218 4307

17 รศ.ณชัวชิญ์   ตกิุล รศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
M.R.P. (Transportation 
Planning)
วศ.ด. (การออกแบบและผลติ
แบบบูรณาการ)

สถาปัตยกรรม ม.แมโ่จ้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ
สิง่แวดลอ้ม 
โทร. 0 5387 3363

18 ศ.นาวาโท ไตรวฒัน์  วริยศริิ ศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร)์
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมศาสตร)์

สถาปัตยกรรม จฬ. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4302

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256533



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

19 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

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

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
และการประชาสมัพนัธ์

จฬ. พนกังาน ภาควชิาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4370-1

21 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

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256534



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

สถาปัตยกรรม มศก. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 221 5877

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

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

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

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

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

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบ. คณะศลิปประยกุต์และการ
ออกแบบ
โทร. 0 4535 3740

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256535



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

26 รศ.ทพิยส์ุดา  ปทุมานนท์ รศ. สถ.บ.
M.Arch. 
Doctor of Architecture

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4370-1

27 รศ.อรรจน์  เศรษฐบุตร รศ. สถ.บ. 
M.Sc. (Architectural 
Technology) 
Ph.D. (Architecture)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. พนกังาน ภาควชิาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4370-1

28 รศ.ชวลติ   นิตยะ รศ. B.Arch. 
M.Arch. 
D.Arch.

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4359,
0 2218 4355            
โทรสาร 0 2218 4355

29 รศ.ฐานิศวร ์  เจรญิพงศ์ รศ. สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร)์
M.Arch. (Architecture)
Ph.D. (Architecture)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. ลาออก 110/84  ลาดพรา้ว 
คลองจัน่ บางกะปิ   
กรุงเทพฯ 10240 
โทร. 0 2311 8350

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256536



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

30 รศ.ดารณ ี  ถวลิพพิฒัน์กุล รศ. B. Econ. 
M.Sc. (Planning & 
Development of Human 
Settlements)
Ph.D. (Urban and Reginal  
Planning)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4445     
โทรสาร 0 2218 4440

31 รศ.ป่ินรชัฎ์   กาญจนษัฐติิ รศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร)์
M.Arch. (Architecture)        
Ph.D. (Architecture)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4302

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256537



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

32 รศ.ปิยานนัต์  
              ประสารราชกจิ

รศ. B.Art.ED. (ครุศาสตร์
ศลิปศกึษา) 
MS. (Interior Design 
Architect)
DPLG Ecoled'  Architecture

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4425-2
โทรสาร 0 2218 4427

33 รศ.วรสณัฑ ์ บูรณากาญจน์ รศ. สถ.บ. 
M.Arch. 
Ph.D. (Architecture)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4302
0 2218 4370-71

34 รศ.ศกัดิช์ยั   ครินิทรภ์าณุ รศ. B.Econ. 
M.Econ. 
Ph.D.

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4370-2 
โทรสาร 0 2218 4440

35 รศ.สนัต ิ  ฉนัทวลิาสวงศ์ รศ. สถ.บ.
สถ.ม.  
Doctor of Architecture

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4370-1
โทรสาร 0 2218 4372

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256538



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

36 รศ.หมอ่มหลวงปิยลดา  
                  ทวปีรงัษพีร

รศ. สถ.บ. 
M.Arch.
Ph.D.(History and Theory)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4370-71

37 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

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

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร,์
ออกแบบ
สถาปัตยกรรม,
ประวตัศิาสตร์
สถาปัตยกรรม ,
การอนุรกัษ์
สถาปัตยกรรมและ
ชมุชน

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

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256539



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

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

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256540



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

40 รศ.เอกรนิทร ์ 
               อนุกลูยทุธธน

รศ. Ecole Nationale 
Superieure 
d' Architecture Quai 
Malaquais Paris 6 
2 eme Cycle de 
Conservation de 
l' Architecture,Unite 
Pedagogique d\' 
Aechitecture n.1 Paris 
Doctorat du 3 eme Cycle 
d'Urbanisation et 
Environment Pedagogique 
d\' Architecture n.1 Paris
Paris Villemin 6

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2940 8960

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256541



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

41 รศ.ยิง่สวสัดิ ์  ไชยะกุล รศ. สถ.บ.
M.Arch. 
Ph.D. (Architecture)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 4336 2046

42 รศ.ธานทั   วรุณกลู รศ. B.Eng.(Civil Engineering) 
M.Eng.(Engineering) 
Ph.D.(Project and 
Condtruction Management)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 5322 1448

43 รศ.สมบตั ิ  ธรีะตระกลูชยั รศ. สถ.บ (สถาปัตย)์
M.S.(Environmental 
Planing)
Ph.D.(Architecture)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. คณะวจิติรศลิป์ 
โทร. 0 5394 2801

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

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 5394 2805

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256542



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

45 รศ.ชยัสทิธิ ์  ด่านกติตกุิล รศ. สถ.บ
M.L.A
M.Arch&UD
D.E.D.

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มศก. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2849 7546

46 รศ.พนัธุดา   พุฒไิพโรจน์ รศ. สถ.บ. 
สถ.ม. 
D.Arch.

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม มศก. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 4327 1375-8

47 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 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 
โทร. 0 2435 9034, 
0 2849 7514,
0 2849 7500 
ต่อ 31406

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256543



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

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

49 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

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

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มศก. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2433 9970

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256544



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

51 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

52 รศ.สมชาย   ศรสีมพงษ์ รศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 
M.Eng. (Architectural 
Engineering) 
D.Eng. (Architectural
Engineering)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2739 2142      
โทรสาร 0 2739 2141

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

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร. 0 2329 8000 
ต่อ 6080

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256545



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

54 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

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

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ ภมูสิถาปัตยกรรม จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4408

56 รศ.นพดล ตัง้สกุล รศ. สถ.บ.
M.Arch.
Ph.D. (Architecture)

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ สถาปัตยกรรมศาสตร ์ มข. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 0 4330 6376

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256546



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 4330 6376

58 รศ.วชริะ  แสงรศัมี รศ. วท.บ. (เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม)
สถ.มหาวทิยาลยั 
(สถาปัตยกรรมเขตรอ้น)
วศ.ด. (การออกแบบและการ
ผลติแบบบูรณาการ)

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ สถาปัตยกรรม มทร.
ธญับุรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2549 4771

59 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

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256547



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

60 รศ.โชตมิา  จตุรวงค์ รศ. สถ.บ. 
สถ.ม.
Ph.D. (History of Southeast 
Asian Art)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม มศก. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร
โทร. 0 2433 9970

61 ศ.ชนิศกัดิ ์ ตณัฑกุิล ศ. สถ.บ.
M.Arch.

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มศก. พนกังาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2221 5877,
0 2221 8572

62 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

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

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มศก. คณะสถาปัตกยกรรมศาสตร์
โทร. 0 2433 9970

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256548



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

64 ศ.สุพฒัน์ บุณยฤทธกิจิ ศ. สถ.บ.
สถ.ม.

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ สถาปัตยกรรมเขตรอ้น
และพื้นถิน่

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

65 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

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256549



     บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

66 รศ.วรลญัจก ์บุยสุรตัน์ รศ. ศ.บ. (ศลิปะไทย)
ศศ.ม.(ประวตัศิาสตร์
สถาปัตยกรรม)
ศศ.ด. (Architectural 
Heritage Management and 
Tourism)

ประวตัศิาสตร์
สถาปัตยกรรม

มช. พนง. คณะวจิติรศลิป์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256550



    บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาวรรณศิลป์ 

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 รศ.ธญัญา  สงัขพนัธานนท ์ รศ. ศษ.บ. (ภาษาไทย)
ศษ.ม. (ภาษาไทย)
ศษ.ด. (ภาษาไทย)

ภาษาและ
วรรณคดไีทย

มมส. คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์
โทร. 0 4375 4369, 
0 4375 4351

2 รศ.ทพิยจ์นัทร ์ วงศจ์นัทรต์า รศ. อ.บ. (ภาษาองักฤษ)
อ.ม. (วรรณคด)ี
M.A. (Literature & Criticism)
Ph.D. (Literature & 
Criticism)

ภาษาและวรรณคดี   ม.
กรุงเทพ

คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 2350 3617

3 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

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256551



    บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาวรรณศิลป์ 

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

ภาษาและวรรณคดี
ฝรัง่เศส

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

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

ภาษาและวรรณคดี
ฝรัง่เศส

วรรณคดฝีรัง่เศส 
และความสมัพนัธ์
ระหว่างวรรณคดี
กบัศลิปะ

มศก. เกษยีณ คณะโบราณคด ี
โทร. 0 2225 1847

6 รศ.ครรชติ  ทะกอง รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
กศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
D.A. (English)

ภาษาและวรรณคดี
องักฤษ

มน. วทิยาลยันานาชาติ
มหาวทิยาลยันเรศวร
โทร. 0 5526 1167

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256552



    บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาวรรณศิลป์ 

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

7 รศ.เสาวณติ  วงิวอน รศ. อ.บ. (ภาษาไทย)
อ.ม. (ภาษาไทย)
อ.ด. (ภาษาไทย)

วรรณคดไีทย มก. คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 2579 5566-8
มอืถอื 08 1793 7038

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

วรรณคดไีทย มก. คณะมนุษยศาสตร ์ภาควชิา
วรรณคด ี
โทร. 0 2579 5566
 ต่อ 131

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

วรรณคดไีทย วรรณคดรี่วมสมยั มศว. คณะมนุษยศาสตร ์
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 
16292

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256553



    บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาวรรณศิลป์ 

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

วรรณคดเีปรยีบเทยีบ วรรณคดี
เปรยีบเทยีบ,ภาษา
และวรรณคดี
เยอรมนั,ฝรัง่เศส

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

11 รศ.ปาจรยี ์ สุทศัน์ ณ 
อยธุยา 

รศ. ศศ.บ. (ภาษาฝรัง่เศส)
Diplôme d’Etudes 
Approfondies (Littératures 
et Langage) 
Doctorat (Littérature 
compare)

วรรณคดฝีรัง่เศส มช. คณะมนุษยศาสตร ์
โทร. 0 5394 3223

12 รศ.กรรณกิา  จรรยแ์สง รศ. อ.บ. (ภาษาฝรัง่เศส)
อ.ม. (ภาษาฝรัง่เศส) 
Doctorat de 3 Cycle

วรรณคดฝีรัง่เศส มศก. คณะอกัษรศาสตร ์
โทร. 0 3425 3910-19
ต่อ 2344, 2542, 2658
โทรสาร 0 3425 5794

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256554



    บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาวรรณศิลป์ 

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

13 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

14 ศ.ศริาพร ณ ถลาง ศ. อ.บ. (ภาษาไทย) 
อ.ม. (ภาษาไทย) 
Ph.D. (Anthropology)

ภาษาไทย คตชินวทิยาและ
มานุษยวทิยา      
คตชินไทย, ไท

จฬ. ภาควชิาภาษาไทย 
คณะอกัษรศาสตร ์
โทร. 0 2218 4687

15 ศ.ดวงมน  จติรจ์ านงค ์ ศ. อ.บ.                            
อ.ม.                             
อ.ด.

ภาษาไทย มอ. คณะมนุษยศาสตรแ์ละ 
สงัคมศาสตร ์                 
โทร. 0 7333 1304

16 ศ.สุกญัญา สุจฉายา ศ. อ.บ. 
อ.ม. (วรรณคดไีทย)

ภาษาไทย ภาษาไทย
วรรณกรรมพื้นบา้น

จฬ. คณะอกัษรศาสตร ์         
โทร. 0 2218 4870

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256555



    บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาวรรณศิลป์ 

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

17 ศ.ชลดา  เรอืงรกัษ์ลขิติ ศ. อ.บ. (ภาษาไทย)            
อ.ม. (ภาษาไทย)            
อ.ด. (ภาษาไทย)

ภาษาไทย วรรณคดไีทยตัง้แต่
อยธุยาถงึสมยั 
รชักาลที ่6 การใช้
ภาษาไทย ภาษา
และวรณคดเีขมร

จฬ. เกษยีณ ภาควชิาภาษาไทย       
คณะอกัษรศาสตร ์         
โทร. 0 2218 4687

18 ศ.ชวน  เพชรแกว้ ศ. กศ.บ. (ภาษาไทย-
ประวตัศิาสตร)์                
ค.ม. (การสอนภาษาไทย)

ภาษาไทย ภาษาและ
วรรณกรรมไทย, 
วรรณคดทีอ้งถิน่, 
วฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถิน่ภาคใต้,    
คตชินวทิยา

  มรภ. 
 สุ

ราษฎร์
ธานี

คณะครุศาสตร ์              
โทร. 0 7735 5466-7

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256556



    บญัชีรายช่ือผูท้รงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์ุนทรียะ ศิลปะ 

สาขาวรรณศิลป์ 

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

19 ศ.กุสุมา  รกัษมณี ศ.สงู อ.บ. (ภาษาไทย)             
อ.ม. (ภาษาไทย)             
 M.A. (Sanskrit and Indian 
Studies)                      
Ph.D. (Sanskrit and Indian 
Studies)

ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดี
ไทย, สนัสกฤต

มศก. เกษยีณ คณะโบราณคด ี       
ภาควชิาภาษาตะวนัออก 
โทร. 0 2623 6115 ต่อ 1164

ขอ้มลู ณ วันที ่7 ธันวาคม 256557



             บญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ 

อ่ืน ๆ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 รศ.นิรชั  สุดสงัข์ รศ. ค.อ.บ. (ศลิปอุตสาหกรรม)
ค.ม. (ศลิปศกึษา) 
ค.ด. (เทคโนโลยแีละสือ่สาร
การศกึษา)

ครุศาสตรศ์ลิป-อุตสาหกรรม สจล. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวทิยาลยันเรศวร   
โทร. 08 1483 2032

2 รศ.เนื้ออ่อน ขรวัทองเขยีว รศ. ค.บ. (ศลิปศกึษา)
ค.ม. (ศลิปศกึษา)
ศศ.ม. (ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ)
อ.ด.

ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ ม.สวน
ดุสติ

คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์
โทร. 08 9449 2410

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

ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ มศก. พนกังาน คณะโบราณคด ี
โทร.  0 2221 7777

ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 256558



             บญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ 

อ่ืน ๆ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

4 ศ.คณุหญงิไขศร ี ศรอีรุณ ศ. อ.บ. 
อ.ม. 
ประกาศนียบตัรการสอน
ภาษาฝรัง่เศสเป็น
ภาษาต่างประเทศAuditrice 
libre
ประกาศนียบตัรสทัศาสตร์

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ประวตัศิาสตรศ์ลิปะไทย,
ภาษาฝรัง่เศส

มศก. เกษยีณ 590/2  ถ.จรลัสนิทวงศ์
ซอย 41 (นิตเิขต) 
กรุงเทพฯ 10700 
โทร. 0 2880 9429, 
0 2880 9334

5 ศ.ม.ร.ว.สุรยิวฒุ ิ สุขสวสัดิ ์ ศ. ศศ.บ. (โบราณคดสีมยักอ่น
ประวตัศิาสตร)์
ศศ.ม. (โบราณคดสีมยั
ประวตัศิาสตร)์  
Ph.D. (Archaeology Etudes 
Indiennes) Hitories et 
Civilisation

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

ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 256559



             บญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ 

อ่ืน ๆ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

6 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

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

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ประวตัศิาสตรศ์ลิปะไทย
ตะวนัออก

มศก. เกษยีณ คณะโบราณคด ี 
ภาควชิาประวตัศิาสตร์
ศลิปะ 
โทร. 0 2623 6115    
ต่อ 1165

8 ศ.มณีรตัน์  จนัทนะผะลนิ ศ. กศ.บ. (คหกรรมศาสตร)์ ศลิปประดษิฐ์ ศลิปประดษิฐ์, หตัถศลิป์,
 ประยกุตศ์ลิป์

ม.สวน
ดุสติ

คณะวทิยาศาสตร ์   
และเทคโนโลยี
โทร. 0 2244 5625

9 รศ.สาธติ  ทมิวฒันบรรเทงิ รศ. กศ.บ. (ศลิปศกึษา)        
กศ.ม. (ศลิปศกึษา)      
ปร.ด.

ศลิปะจนิตทศัน์ มศว. คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 
โทร. 0 2649 5496-7

ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 256560



             บญัชีรายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ด้านสร้างสรรคส์นุทรียะ ศิลปะ 

อ่ืน ๆ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา อนุสาขาวิชา/
ความเช่ียวชาญ

ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

10 รศ.วา่ทีร่อ้ยตร ีชาญคณิต
 อาวรณ์

รศ. ปร.ด.(ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ
ไทย)
ศศ.ม.(ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ)
ร.บ.(ทฤษฎแีละเทคนิคทาง
รฐัศาสตร)์
ศป.บ.(ศลิปะไทย)

ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ ประวตัศิาสตรศ์ลิปะไทย ม.
พะเยา

มหาวทิยาลยัพะเยา
โทร. 08 0316 9482

ขอ้มลู ณ วนัที ่7 ธนัวาคม 256561


	1.บัญชีรายชื่อฯ Rds ทัศนศิลป์ Ok.
	2.บัญชีรายชื่อฯ Rds. ดุริยางคศิลป์ Ok แก้ไข อ.สุกรี
	3.บัญชีรายชื่อฯ Rds. ศิลปะการแสดง Ok.
	4.บัญชีรายชื่อฯ Rds. ศิลปะการออกแบบ Ok.
	5.บัญชีรายชื่อฯ Rds. สถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ Ok.
	6.บัญชีรายชื่อฯ Rds. วรรณศิลป์ Ok
	7..บัญชีรายชื่อฯ Rds. อื่นๆ Ok.



