
รายชื่อคณะทำงานจดัทำร่างเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทางศิลปะและการออกแบบ 

สภาคณบดรศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย 

สาขาทัศนศิลป์ 

ท่ี ชื่อ นามสกลุ สังกัด หมายเหต ุ
1 ศ.เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ  
2 ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประธานคณะอนุกรรมการ 

3 รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขาคณะอนุกรรมการ 
4 ศ.เกียรติคุณ รสลิน กาสต์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ สกอ.  
5 ผศ.ศิริชัย พุ่มมาก  

 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

 

6 รศ.นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

 

7 ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ล้านนา 

 

8 ผศ.เจนวิทย์ ชูทอง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยเพาะช่าง  
9 อ.วิสุทธ์ิ ยิ้มประเสริฐ รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
10 ผศ.ดร.มณี  มีมาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
11 ผศ.ดร.นงนุช  ภู่มาลี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
12 ผศ.ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  



13 อ.ดร.ชญานุตม์ ศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
14 ผศ.รัตนฤทธ์ิ จันทรรังสี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญญบุรี 
 

15 อ.อภิรักษ์ โพธิทัพพะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

 

16 ผศ.ฐิติ สมบูรณ์เอนก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

17 ผศ.กระสินธ์ุ อินสว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
18 ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พันธ์เทียน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
19 ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาดุริยางคศิลป์ 

ท่ี ชื่อ นามสกลุ สังกัด หมายเหต ุ
1 ศ.ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
2 ศ.ดร.บุษกร  บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานคณะอนุกรรมการ 
3 อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ  คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
4 ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ  คณบดีวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  
5 ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ  คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
6 อ.อรอนงค์ อิงชำนิ  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
7 ผศ.ดร.ระวีวัฒน์  ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
8 รศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
 

9 รศ.ดร.จตุพร  สีม่วง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
10 ผศ.ดร.ประหยัด  ศุภจิตรา รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
11 ผศ.ดร.นพคุณ สุดประเสริฐ รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
12 ผศ.ดร.ถาวรดา จันทนะสุต รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญญบุรี 
 

13 ผศ.ดร.คณิเทพ ปิตุภูมินาค คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ร่วมสังเกตการณ์) เลขาคณะอนุกรรมการ 
14 ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์  พุ่มอินทร ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
15 ผศ.ดร.เจตชรินทร์ จิรสันติ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ล้านนา 
 



16 ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

 

17 อ.วราภรณ์ ยูงหน ู คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
18 ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
19 ผศ.ดร.เทพิกา  รอดสการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขาคณะอนุกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาศลิปะการแสดง 

ท่ี ชื่อ นามสกลุ สังกัด หมายเหต ุ
1 ศ.ดร.ชมนาด  กิจขันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
2 รศ.ดร.จินตนา สายทองคำ  คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานคณะอนุกรรมการ 
3 ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ   คณบดีคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย         

ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

4 ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

 

5 อ.ดร.ธรรมจักร  พรหมด้วย รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
6 อ.พชญ  อัคพราหมณ ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7 ผศ.ดร.ขวัญใจ คงถาวร รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป์ 
 

8 ผศ.ดร.ปิยวดี มากพา รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

เลขาคณะอนุกรรมการ 

9 ผศ.อรวรรณ โภชนาธาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
10 ผศ.ดร.ธนภรณ์ แสนอ้าย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ร่วมสังเกตการณ์)  
11 ผศ.ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 
 

12 อ.รัชดาพร สุคโต คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
13 ผศ.ดร.พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  



14 ผศ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ ์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
15 อ.ดร.จุติกา โกศลเหมมณี คณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
 

16 รศ.ปาริชาติ จึงวัฒนาพร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาออกแบบ 

ท่ี ชื่อ นามสกลุ สังกัด หมายเหต ุ
1 ศ.เอกชาติ  จันอุไร ผู้ทรงคุณวุฒิ  
2 รศ.พิศประไพ สาระศาลิน คณบดีวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานคณะอนุกรรมการ 
3 ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

4 ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ เบญจดล  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
5 ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ  คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
6 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ  

 
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา 

 

7 อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
8 อ.นัฐวุฒิ สีมันตร คณบดีคณะดิจิทัลอาร์ต  มหาวิทยาลัยรังสิต  
9 อ.กมลศิริ  วงศ์หมึก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขาคณะอนุกรรมการ 
10 ผศ.ดร.เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

11 อ.ดร.ขวัญรัตน์ จินดา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเพาะช่าง  
12 รศ.ดร.รงคกร อนันตศานต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

13 อ.พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์  รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
14 ผศ.ดร.กษม อมันตกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  



15 ผศ.ศุภวิช  อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
16 ผศ.ดร.บุญเรือง สมประจบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ธัญญบุรี 
 

17 รศ.ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ล้านนา 

 

18 ผศ.สุดารัตน์ สุกาพัฒน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

 

19 ผศ.ดร.เอกพงษ์ อินเกื้อ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
20 ผศ.ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

 

 


