


	 นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ประจำาป	ี 2563	 มีความแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา

	 เนื่องจากภาวะการผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด	19	จึงทำาให้ไม่สามารถจัดนิทรรศการที่หอศิลป์ได้	 	ครัง้นี้เปน็การจัดใน

ลักษณะแสดงแบบออนไลน์	เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการเผยแพร่ผลงาน

	 	 	นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์	คณะศิลปวิจิตร	จัดขึ้นเพ่ือให้การส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงาน

ด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ	 เปน็การแสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน	 ซึ่งการพัฒนาตนเองด้วยการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อ

เนื่องและมีความสม่ำาเสมอนั้นเปน็ส่ิงที่มีความสำาคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน	 เพราะความชำานาญ	 ความเชี่ยวชาญของผู้สอน

จะเกิดประโยชน์ต่อการถ่ายทอดให้ความรู้จะมีความเข้มข้นและมีมาตราฐาน	 ผลที่ได้จะเกิดต่อนักศึกษาทำาให้มีคุณภาพ	 จากการที่ได้เรียน

กับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ	และมีประสบการณ์	

   

	 ในนามคณะศิลปวิจิตร	ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ	ศิลปนิรับเชิญคณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า		ตลอดจนผู้ที่มี

ส่วนร่วมในการดำาเนินงานจนทำาให้นิทรรศการสำาเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุกประการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น	หวานจริง

สารจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ เด่น หวานจริง
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รองศาสตราจารย์ศุภชัย	สุกขีโชติ
Assoc. Prof. Supachai Sukkeechote

supachai.s26@gmail.com

การศึกษา		:	ศิลปมหาบัณฑิต	(จิตรกรรม)	คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

	 	:	ศิลปบัณฑิต	(จิตรกรรม)	คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	

Education	:	M.F.A.	(Painting)	Faculty	of	Painting	Sculpture	and	Graphic	Arts.	Silpakorn	University.

	 		:	B.F.A.	(Painting)	Faculty	of	Painting	Sculpture	and	Graphic	Arts.	Silpakorn	University.

ชื่อผลงาน	 :	“ตัง	ตัง	63”	(“Tang	Tang	63”)
เทคนิค		 :	จิตรกรรม	ดิจิทัล	(Digital	Painting)
ขนาด		 :	แปรผันตามความเหมาะสม	(Variable	as	appropriate)

อาจารย์ประจำาหลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์

ประวัติการแสดงผลงาน

2563	 :	ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ	International	Art	&	Design	Exhibition	
	 		Bunditpatanasilpa	Institute	2020	ณ	พระราชวังณารายณ์	จังหวัดลพบุรี	ประเทศไทย
	 :	1-15	มีนาคม	ร่วมแสดงผลงาน	Painting	2020	ณ	หอศิลป์วังหน้า
2562	 :	ร่วมแสดงผลงาน	ณ	มหาวิทยาลัยเว้	ประเทศเวียดนาม	

History of installation

2020		 :	International	Art	&	DesignExhibition	Bunditpatanasilpa	Institute	2020
	 		At	Near	Place,	Lop	Buri	Province,	Thailand
	 :	Art	Exhibition	Painting	2020	At	Vangna	Gallery	Thailand
2019	 :	The	Cooperation	Exhibition	2019	Of	Bunditpatanasilpa	Institute,	Thailand	and	
	 		The	College	of	Arts,	Hue	University
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ผู้บริหาร และ คณาจารย์

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์เด่น	หวานจริง
Asst.	Prof.	Den	Warnjing

denwarnjing@hotmail.com

การศึกษา	:	ศิลปมหาบัณฑิต	(ศิลปไทย)	คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education	:	M.F.A.	(Thai	Art)	Faculty	of	Painting	Sculpture	and	Graphic	Arts.	Silpakorn	University

ประวัติการแสดงผลงาน

2562	:	นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ประจำาป	ี2562	
										ณ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	หอศิลป	ถนนเจ้าฟ้า
2561	:	นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ประจำาป	ี2561
										ณ	หอศิลป์กรุงไทย

History of installation

2019	:	Art	Exhibition	By	Member	of	Faculty	of	Fine	Arts,	Bunditputanasilpa	institute	2019
										at	The	National	Gallery,	Bangkok
2018	:	Art	Exhibition	By	Member	of	Faculty	of	Fine	Arts,	Bunditpatanasilpa	institute	2018
										at	Krung	Thai	Art	Gallery,	Bangkok

ชื่อผลงาน	 :	นกในท้องนาวาดเส้นชุดทิวทัศน์จากท้องทุ่ง	เมษายน.2563	(Birds	in	field,	Drawing	series	Rural	life	in	April	2020)
เทคนิค		 :	ปากกาที่ทำาจากไม้ไผ่	ต้นอ้อ,	ภู่กันจุ่มหมึกดำาเขียนบนกระดาษสา	(bamboo,	Reeds	pen	and	wash	on	Sa-paper)
ขนาด		 :	80	x	56	cm.x	5	work	pieces
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การศึกษา	:	ศิลปมหาบัณฑิต	(จิตรกรรม)	มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education	:	Master	of	Fine	Arts	(Painting)	Silpakorn	University.

ประวัติการแสดงผลงาน

2563		 	 :	ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมในการสำาเร็จการศึกษาของสาขาทัศนศิลป์	
	 	 		สถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์
2559	-	2563		 :	ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร

History of installation

2016	-	2020		 :	Art	Exhibition.	Painting	division	of	Faculty	of	Fine	Arts	
	 	 		Bunditpatanasilpa	Institute	at	Bangkok

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย	พงศ์ประสิทธ์ิ
Asst.	Prof.	Dounghatai	Pongprasit

popopick	_1313@hotmail.co.th

ชื่อผลงาน	 :	You	are	still	in	me	
เทคนิค	 :	ผสม	(Mixed	Technic)
ขนาด	 :	60	x	80	cm.
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การศึกษา	 :	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	การจัดการออกแบบภายใน	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	

	 		:	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การออกแบบตกแต่งภายใน)	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	

	 		:	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน)	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	สวนสุนันทา

Education	:	M.A.	Interior	Design	Management	Bangkok	University	

	 			 :	B.	Fine	and	Applied	Arts	(Interior	Design)	Bangkok	University		

	 			 :	B.	Science	(Interior	Architecture)	Rajabhat	Suan	Sunandha

ประวัติการแสดงผลงาน

2562	:	นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ประจำาป	ี2562	
										ณ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	หอศิลป	ถนนเจ้าฟ้า
2561	:	นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ประจำาป	ี2561
										ณ	หอศิลป์กรุงไทย

History of installation

2019	:	Art	Exhibition	By	Member	of	Faculty	of	Fine	Arts,	Bunditputanasilpa	institute	2019
										at	The	National	Gallery,	Bangkok
2018	:	Art	Exhibition	By	Member	of	Faculty	of	Fine	Arts,	Bunditpatanasilpa	institute	2018
										at	Krung	Thai	Art	Gallery,	Bangkok

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยากร	เรืองจำารูญ
Asst.	Prof.	Chayakorn	Ruengchamroon

chayakorn.ruen@gmail.com

ช่ือผลงาน	 :	หาดดงตาล	สัตหีบ	ชลบุรี
	 	(Dongtan	Beach	Sattahip,	Chon	Buri)
เทคนิค	 :	ปากกาและสีชอล์คฝุน่
	 	(Pen	&	Pastel	Color)
ขนาด	 :	21	x	60	cm.



7

การศึกษา	:	ศิลปมหาบัณฑิต	(ประติมากรรม)	มหาวิทยาลัยศิลปากร

	 		:	ศิลปบัณฑิต	(ประติมากรรม)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

	 		:	อนุปริญญา	(ประติมากรรม)	Shinshu	University,	Nagano,	Japan

Education : Master of Fine Arts (Sculpture) Silpakorn University

     : Bachelor of Fine Arts (Sculpture) Chiang Mai University

     : Diploma (Sculpture) Shinshu University, Nagano, Japan

ประวัติการแสดงผลงาน

2563		 	 :	ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมในการสำาเร็จการศึกษาของสาขาทัศนศิลป์	
	 	 		สถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์
2559	-	2563		 :	ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร

History of installation

2016	-	2020		 :	Art	Exhibition.	Painting	division	of	Faculty	of	Fine	Arts	
	 	 		Bunditpatanasilpa	Institute	at	Bangkok

อาจารย์บุญพาด	ฆังคะมะโน
Mr.	Boonpard	Cangkamano

boonmano@gmail.com

ชื่อผลงาน	 :	ครูฝรั่ง	(Western	Master)
เทคนิค	 :	หล่อหินเทียม	(Cast	artificial	stone)
ขนาด	 :	ø	30	cm.
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การศึกษา	:	ศิลปมหาบัณฑิต	(ทัศนศิลป์)	คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์	

	 			มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education : M.F.A Thai Art. The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art,

       Silpakorn University, Bangkok, Thailand

ประวัติการแสดงผลงาน

2562		 :	นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย	ไทย-เวียดนาม	2019	หอศิลปวังหน้าฯ,กรุงเทพมหานคร
	 :	งานแสดงคณาจารย์	2562,หอศิลปเจ้าฟ้าฯ,กรุงเทพมหานคร
	 :	นิทรรศการโครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ	ครั้งที่	14

History of installation

2019		 :	The	Cooperation	Thai-Vietnam	Exhibition	2019	Wangna	Art	Gallary,	Bangkok
	 :	2019	Art	Exhibition	by	Members	of	Faculty	of	Fine	Arts,Bangkok	Art	Gallary,Bangkok
	 :	The	14	th	International	Visual	Arts	Workshop	and	Exhibition	in	Thailand	2019,
	 		Poh	Chang	Academy	of	Arts,Rajamangala	University	of	Technology	Rattanakosin

อาจารย์หนึ่งฤทัย	ยิ้มประเสริฐ
Ms.	Neungruthai	Yimprasert

sagoontala_1@hotmail.com

ชื่อผลงาน	 :	"ฟัง"	(Listen)
เทคนิค	 :	ผสม	(Mixed	Technique)
ขนาด	 :	95	x	36	cm.

คณาจารย์วิชาเอกศิลปไทย
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การศึกษา	:	ศิลปบัณฑิต	(ศิลปไทย)	คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์		มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education	:	B.F.A	Thai	Art.	The	Faculty	of	Painting	Sculpture	and	Graphic	Art,	Silpakorn	University,	Bangkok,	Thailand

ประวัติการแสดงผลงาน

2562		 :	นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย	โดยกลุ่ม	Power	Art	ณ	หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
	 		เขตสาธร	กรุงเทพมหานคร
	 :	นิทรรศการความงามที่แตกต่างสู่จิตวิญญาณตะวันออก	3		ณ	หอศิลป์จามจุรี	
	 		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรุงเทพมหานคร
	 :	โครงการศิลปนิร่วมสมัย	สู้ภัยโควิด	ด้วยจิตสำานึก	(สาขาทัศนศิลป์)	ณ	ศูนย์หอศิลป์
	 		ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	กระทรวงวัฒนธรรม	กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ปรมัตถ์	เหลืองอ่อน
Mr.	Paramat	Lueng-on

paramat.art@gmail.com

ชื่อผลงาน	 :	สติ	(Consciousness)
เทคนิค	 :	สีอะคริลิคบนผ้าใบ	(Acrylic	on	Canvas)
ขนาด	 :	50	x	60	cm.
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การศึกษา	:	ปริญญาตรี	คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์	ภาควิชาศิลปไทย

	 			มหาวิทยาลัยศิลปากร

	 	 :	ปวช.	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ	(เจ็ดยอด)	จ.เชียงใหม่

	 	 :	มัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร	จ.น่าน

Education : Bachelor's Degree in Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts  

       Department of Thai Arts, Silpakorn University

     : Vocational Certificate : Rajamangala Institute of Technology, Payap 

       Campus (Chet Yod), Chiang Mai

     : High school : Bo Suak Witthayakhan School, Nan

ประวัติการแสดงผลงาน

2563		 :	18	-	19	มกราคม	ร่วม	workshops	กับกลุ่ม	ศิลปะคนน่าน	ณ	หอศิลป์ริมน่าน
2562	 :	12	-	30	ตุลาคม	นิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ	"	October	Blues"	60	
	 		ผลงานศิลปนิ	ณ	หอศิลปจามจุรี	จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย

History of installation

2020		 :	18	-	19	January	Join	workshops	with	Nan	artist	group	at	Rim	Nan	Art	Gallery
2019		 :	12	-	30	October	Art	Exhibition	"October	Blues"	60	artist		at	the	
	 		Chamchuri	Art	Center	Chulalongkorn	University

อาจารย์พีระศิลป์	ดวงอิน
Mr.	Pheerasilp	Duang–in

pheerasilp94@gmail.com	

ชื่อผลงาน	 :	พระแม่โพสพ	(Goddess	of	rice)
เทคนิค	 :	สีน้ำามันบนผ้าใบ	(Oil	on	Canvas)
ขนาด	 :	50	x	39.5	cm.
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การศึกษา	:	ศิลปมหาบัณฑิต	ทัศนศิลป์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	

	 			ลาดกระบัง

Education : M.F.A. (Visual Arts) Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute 

      of Technology Ladkrabang.

ประวัติการแสดงผลงาน

• ร่วมแสดงงานนิทรรศการคณาจารย์ของคณะศิลปวิจิตร		สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
	ณ	หอศิลป์แห่งชาติ	2562

• ร่วมแสดงงานInternational	fine	arts	workshop	exchange	and	exhibition	in	
Danang,	Vietnam	at	Danang	fine	arts	museum

• ร่วมแสดงงาน	the	project	of	Dissemination	and	Exchange	of	Arts	and	
Culture	in	Thailand	,Vietnam	and	Indonesia	Contemporary	Art	Exhibition	
2019.	WANG-NA	Arts	Gallery,	Bangkok	,Thailand

History of installation

• International	fine	arts	workshop	exchange	and	exhibition	in	Danang,	Vietnam
• From	26th	July	to	7	th	August	at	Danang	fine	arts	museum	2019
• the	project	of	Dissemination	and	Exchange	of	Arts	and	Culture	in	Thailand,	

Vietnam	and	Indonesia	Contemporary	Art	Exhibition	2019.	WANG-NA	Arts	
Gallery,	Bangkok,	Thailand

อาจารย์ภัทรพร	เลี่ยนพานิช
Mr.	Phattaraporn	Leanpanit

phat.pine14@gmail.com

ชื่อผลงาน	 :	The	Poetry	in	mid	night	blue	2020
เทคนิค	 :	สีน้ำา	(watercolor)
ขนาด	 :	76	x	58	cm.

คณาจารย์วิชาเอกจิตรกรรม
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การศึกษา	:	ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต	(จิตรกรรม)	มหาวิทยาลัยศิลปากร

	 	 :	ปริญญาศิลปบัณฑิต	(ภาพพิมพ์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	

	 			เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Education : M.F.A. (PAINTING) AT SILPAKORN UNIVERSITY

     : B.F.A. (GRAPHIC ART) AT DEPARTMENT OF FINE ARTS 

                    KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY, LADKRABUNG, BANGKOK

ประวัติการแสดงผลงาน

2563		 	 	:	ได้รับการคัดเลือกให้แสดงผลงานในนิทรรศการ	International	Art	
	 	 			&	Design	Exhibition	Bunditpatanasilpa	Institute	2020,
	 	 			ณ	จังหวัดลพบุรี	ประเทศไทย
2562		 	 	:	ได้รับการคัดเลือกให้แสดงผลงานในนิทรรศการ	BIG	PAINTINGS,	
	 	 			Portraits,	Still	Life,	Landscapes:	Collective	Exhibition	
	 	 			Bilateral,	Swiss-Thai	ประเทศสวิสเซอร์แลนด์		
2552,	2557,	2558	:	ได้รางวัล	Select	Award	ในนิทรรศการ	China	–	Asean	Youth	
	 	 				Artwork	Creativity	Contest	2009-2012
	 	 				ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

History of installation

2020		 	 :	International	Art	&	Design	Exhibition	Bunditpatanasilpa	
	 	 		Institute	2020,		At	Narai	Place,	Lop	Buri	Province,	Thailand
2019		 	 :	The	Cooperation	Exhibition	2019	Of	Bunditpatanasilpa	
	 	 		Institute,	Thailand	and	The	College	of	Arts,	Hue	University,	Vietnam
	 	 :	Art	Exhibition	“BIG	PAINTINGS,	Portraits,	Still	Life,	
	 	 		Landscapes:	Collective	Exhibition	Bilateral,	Swiss-Thai
2009,	2014,	2015	:	Select	Award	by	China	–	Asean	Youth	Artwork	Creativity	
	 	 			Contest	2009-2012,	China.

อาจารย์สุทธาสินีย์		สุวุฒโฑ
Ms.	Sutthasinee	Suwuttho

golf_donkey@hotmail.com

ชื่อผลงาน	 :	ว่ายน้ำาเพ่ือช่วยไดโนเสาร์	ปี	ค.ศ.	2020	(Swimming	to	help	of	the	Dinosaurs	2020)
เทคนิค	 :	ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสมที่มีหนังสือภาพเคลื่อนไหว	(Flipbook)	จัดวางประกอบผลงาน
	 		(Painting	(Painting	Mixed	Media,	Acrylic	and	Oil	Pastel	on	Canvas)	and	Installation	Flip	Book)
ขนาด	 :	60	x	80	cm.
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การศึกษา	:	ศิลปมหาบัณฑิต	สาขาจิตรกรรม	คณะจิตรกรรมฯ	มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education : M.F.A.(Painting) Silpakorn University Thailand

ประวัติการแสดงผลงาน

2563		 :	นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
	 		ประเทศไทย	และคณะศิลปะและการออกแบบ	มหาวิทยาลัยโทยามะ
	 		ประเทศญี่ปุ่น

History of installation

2020		 :	Bunditpatanasilpa	institute	exchange	exhibition	with	university	of	
	 		Toyama	school	of	art	and	design

อาจารย์กิตติ		บุญมี
Mr.	Kitti	Boonmee

midan.ay@hotmail.com	/	midan.kiti@gmail.com

ชื่อผลงาน	 :	“มฤตยูดำา	กับหน้ากากแดง”	(“Red	Masked	Tyson”	April	,2020)
เทคนิค	 :	วาดเส้น	ส่ือผสม	บนกระดาษอาร์เช่	300	แกรม
	 		(Drawing-Watercolor	on	Arches	Cotton	100%	300g	(Smooth	surface))
ขนาด	 :	76	x	56	cm.
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การศึกษา	:	ศิลปมหาบัณฑิต	(ทัศนศิลป์),	คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์,	

	 			มหาวิทยาลัยศิลปากร,	2558

	 	 :	ศิลปบัณฑิต	เกียรตินิยมอันดับ	1	(ศิลปไทย),	คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ

	 			ภาพพิมพ์,	มหาวิทยาลัยศิลปากร,	2555

Education : M.F.A. Master of Fine Arts (Visual Arts), Faculty of Painting Sculpture and 

       Graphic Arts, Silpakorn University, 2015

     : B.F.A. Bachelor of Fine Arts (Thai Arts), Faculty of Painting Sculpture and 

       Graphic Arts, Silpakorn University, 2012

ประวัติการแสดงผลงาน

2563	 :	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศนานาชาติ	คร้ังท่ี	15
	 		ณ	วิทยาลัยเพาะช่าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2562		 :	นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
	 		ประจำาป	ี2562	ณ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	หอศิลป	ถนนเจ้าฟ้า
2561		 :	นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
	 		ประจำาป	ี2561	ณ	หอศิลป์กรุงไทย

History of installation

2020		 :	The	15th	International	Visual	Arts	Workshop	and	Exhibition	in	
	 		Thailand	2020,	at	Poh	Chang	Academy	of	Art,	RMUTR
2019		 :	Art	Exhibition	By	Member	of	Faculty	of	Fine	Arts,	Bunditputanasilpa	
	 		institute	2019	at	The	National	Gallery,	Bangkok
2018		 :	Art	Exhibition	By	Member	of	Faculty	of	Fine	Arts,	Bunditpatanasilpa	
	 		institute	2018	at	Krung	Thai	Art	Gallery,	Bangkok

อาจารย์บุญฤทธิ์	พูนพนิช
Mr.	Boonyarit	Poonpanit

poonpanitboonyarit@gmail.com

ชื่อผลงาน	 :	ทุ่งสวรรค์	(Paradise	field)
เทคนิค	 :	สีน้ำาบนกระดาษสา	(watercolor	on	mulberry	paper)
ขนาด	 :	69	x	34	cm.
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การศึกษา	:	ศิลปมหาบัณฑิต	ทัศนศิลป์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Education	:	M.F.A.	(Visual	Arts)	Faculty	of	Architecture,	King	Mongkut’s	Institute	of	Technology	Ladkrabang.

ประวัติการแสดงผลงาน

2562	:	Art	&	Culture	Exchange	นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและแลกเปลี่ยน
										ศิลปวัฒนธรรมของเอเชียในฮานอย,	meo	vac	และ	ha	giant,	17-24	พ.ย.

History of installation

2019	:	Exchange	Art	and	Culture	Exhibition,	Exhibitions	of	Asian	Art	and	Culture	in	
										Hanoi,	meo	vac	and	ha	giant,	17-24	November

อาจารย์ณันธา	สดช่ืน
Ms.	Nunta	Sodch

pt_nunta1@hotmail.com

ชื่อผลงาน	 :	ลำาคลองงู
เทคนิค	 :	สีอะคริลิคบน	canvas
	 		(acrylic	on	canvas.)
ขนาด	 :	30	x	40	cm.
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การศึกษา	:	ศิลปมหาบัณฑิต	(ทัศนศิลป์),	คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์, 

	 			มหาวิทยาลัยศิลปากร

	 		:	ศิลปบัณฑิต		(จิตรกรรม),	คณะศิลปวิจิตร,	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,

Education : M.F.A. Master of Fine Arts (Visual Arts), Faculty of Painting Sculpture and  

       Graphic Arts, Silpakorn University

     : B.F.A. Bachelor of Fine Arts (Painting), Faculty of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute

อาจารย์ณัฐภัทร	ดิสสร
Mr.	Natthapat	Dissorn

ชื่อผลงาน	 :	เศรษฐี	(Millionaire)
เทคนิค	 :	สีน้ำาบนกระดาษ	(watercolor	on	paper)
ขนาด	 :	27.3	x	21	cm.
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คณาจารย์วิชาเอกประติมากรรม

การศึกษา	:	ศิลปมหาบัณฑิต	(ประติมากรรม)	คณะจิตรกรรม	ประติมากรรม	และภาพพิมพ์	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education	:	MFA.	(Sculpture)	Faculty	of	Painting	Sculpture	and	Graphic	Arts,	Silpakorn	University		Bangkok,	Thailand

ประวัติการแสดงผลงาน

2563		 :	การแสดงผลงานนิทรรศการ	แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
	 		ประเทศไทย	กับ	คณะศิลปะและการออกแบบ	มหาวิทยาลัยโทยามะ	ประเทศญี่ปุ่น,
	 		ณ	หอศิลป์วังหน้า	กรุงเทพฯ
	 :	การแสดงผลงานนิทรรศการ	มหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย”สืบสาน	สร้างสรรค์
	 		งานศิลป์สู่แผ่นดิน	สมเด็จพระนารายณ์มหาราช”,	ณ	พระนารายณ์ราชนิเวศน์	จังหวัดลพบุรี

อาจารย์วิสุทธ์ิ		ย้ิมประเสริฐ
Mr.	Wisut	Yimprasert

WISUTYIM@gmail.com

ชื่อผลงาน	 :	เคลื่อน	(Move)
เทคนิค	 :	ผสม	(Mixed	Technique)
ขนาด	 :	20	x	40	cm.
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การศึกษา 	:	ศิลปมหาบัณฑิต	(ประติมากรรม)	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยศิลปากร	ป	ี2547

	 		 :	ศิลปบัณฑิต	(ประติมากรรม)	คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ			ภาพพิมพ์		

	 				มหาวิทยาลัยศิลปากร	ป	ี2535

Education : M.F.A. (Sculpture), the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,

       Silpakorn University, Thailand, 2004

     : B.F.A. (Sculpture), the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,

       Silpakorn University, Thailand, 1996

ประวัติการแสดงผลงาน

2562	:	“ศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”

อาจารย์จีระชน	บุญมาก
Mr.	Jerachon	Boonmak

jerachon@hotmail.com

ชื่อผลงาน	 :	รูปแห่งสุข	(Form	of	happiness)
เทคนิค	 :	ปูนปลาสเตอร์	(Plaster)
ขนาด	 :	60	x	60	x	100	cm.
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การศึกษา	:	ศิลปมหาบัณฑิต	(ภาพพิมพ์)	มหาวิทยาลัยศิลปากร

	 	 :	ศิลปบัณฑิต	(ภาพพิมพ์)	มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education : M.F.A. Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok

     : B.F.A. Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok

ประวัติการแสดงผลงาน

2563		 :	15th	International	Art	&	Workshop	in	Thailand	2020,
	 		At	Poh	–	Chang	Academy	of	Arts,	Rajamangala	University	of	Technology	Rattanakosin
	 :	(ร่วมแสดงงาน)	นิทรรศการศิลปะนานาชาติ	ครั้งที่	15		ณ		พิพิธภัณฑ์เพาะช่าง
	 		เฉลิมพระเกียรติ	วิทยาลัยเพาะช่าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
	 :	Bunditpattanasilpa	Institute	Exchange	Exhibition	with	University	of	
	 		Toyama	School	of	Art	and	Design	2020
	 :	(ร่วมแสดงงาน)	นิทรรศการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
	 		ประเทศไทยและ	คณะศิลปะและการออกแบบ	มหาวิทยาลัยโทยามะ	ประเทศญี่ปุ่น
	 		ณ	หอศิลป์วังหน้า	กรุงเทพฯ

อาจารย์ปรานต์	ชาญโลหะ
Mr.	Pran	Chanloha

pran049@gmail.com

ชื่อผลงาน	 :	Grandma	1/2020
เทคนิค	 :	Photocopy	Transfer,	Drawing
ขนาด	 :	60	x	40	cm.

คณาจารย์วิชาเอกภาพพิมพ์
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การศึกษา	:	ศิลปมหาบัณฑิต	(ทัศนศิลป์),	คณะวิจิตรศิลป,	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	2560

	 	 :	ศิลปบัณฑิต	(ภาพพิมพ์),คณะวิจิตรศิลป,	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	2556

Education	:	Master	of	Fine	Arts	(Visual	Arts),	Chiang	Mai	University	2017

	 			 :	Bachelor	of	Fine	Arts	(Printmaking)	,	Chiang	Mai	University	2013

ประวัติการแสดงผลงาน

• นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย	ไทย-เวียดนาม	2562	ณ	หอศิลป์วังหน้า	
• นิทรรศการ“Looking	8”	คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน	กรุงเทพฯ	
• นิทรรศการการแสดงผลงานทัศนศิลป์และการออกแบบเฉลิมพระเกียรติระดับนานาชาติ	ณ	พระ

นารายณ์ราชนิเวศน์	ลพบุรี

History of installation

• Thai-Vietnamese	Contemporary	Art	Exhibition	2019	at	Wang	Na	Art	Gallery
• "Looking	8"	exhibition,	Faculty	of	Fine	Arts	Bunditpatanasilpa	Institute	

Contemporary	Art	Center,	Ratchadamnoen,	Bangkok
• International	exhibition	of	visual	art	and	design	in	honor	of	Narai	Ratchaniwet,	Lop	Buri

อาจารย์พิทวัล	สุวภาพ
Ms.	Pittawan	Suwapab

pittawan.su@gmail.com	

ชื่อผลงาน	 :	ตายแล้วไปไหนิ	(after	death)
เทคนิค	 :	วีดีโอ	(Video)
ขนาด	 :	วิดีโอ	ความยาว	10นาที
	 		(Video	10	minute)
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คณาจารย์วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา

การศึกษา	:	ศิลปมหาบัณฑิต	(การออกแบบเคร่ืองประดับ),	คณะมัณฑนศิลป์,		มหาวิทยาลัยศิลปากร,	2559
	 		:	ศิลปบัณฑิต	(เคร่ืองเคลือบดินเผา)	เกียรตินิยมอันดับ	1,	คณะมัณฑนศิลป์,	มหาวิทยาลัยศิลปากร,	2549
Education	:	M.F.A.	(Jewelry	Design),	the	Faculty	of	Decorative	Arts,		Silpakorn	University,	Thailand,	2016
	 				:	B.F.A.	(Ceramics)	First	class	honors,	the	Faculty	of	Decorative	Arts,	Silpakorn	University,	Thailand,	2006

ประวัติการแสดงผลงาน

• CLASS	–	Clay	and	Glass	International	Symposium	2019,	Chulalongkorn	University,	Thailand.
• Namseoul	International	Superior	Glass	Art	Education	2019,	Namseoul	University,	Korea.	
• The	Project	of	Dissemination	and	Exchange	of	Arts	and	Culture	in	Thailand	Vietnam	

and	Indonesia	Contemporary	Art	Exhibition	2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์	ติรณปริญญ์
Asst.	Prof.	Supannikar	Tiranaparin

supannikar.t@gmail.com

ชื่อผลงาน	 :	ยาพิษ	(Poison)
เทคนิค	 :	แก้ว,	เซรามิกส์	(Glass,	Ceramics)
ขนาด	 :	20	x	35	x	11	cm.
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การศึกษา	:	ศิลปมหาบัณฑิต	(เครื่องเคลือบดินเผา)	มหาวิทยาลัยศิลปากร 

	 	 :	ศิลปบัณฑิต	(เคร่ืองเคลือบดินเผา)	เกียรตินิยมอันดับ	2	คณะมัณฑนศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education	:	MFA.	(Ceramics)	Silpakorn	University

	 			 :	BFA.	(Ceramics)	2nd	Class	Honors,	the	Faculty	of	Decorative	Arts,	Silpakorn	University

ประวัติการแสดงผลงาน

2563		 :	นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย	ไทย-ญ่ีปุ่น	ณ	หอศิลป์วังหน้า
	 :	การแสดงผลงานทัศนศิลป์และการออกแบบเฉลิมพระเกียรติระดับนานาชาติ	
	 		ณ	พระนารายณ์ราชนิเวศน์	จังหวัดลพบุรี
2562		 :	นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์	ของคณะศิลปวิจิตร	ณ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
	 		หอศิลป์เจ้าฟ้า

History of installation

2020		 :	Bunditpatanasilpa	Institute	Exchanges	Exhibition	with	University	of	Toyama	
	 		School	of	Art	and	Design
	 :	In	Honor	of	Majesty	The	King	Maha	Vajiralongkorn	Bodindradebayavarangkun
	 		International	Art	&	Design	Bunditpatanasilpa	Institute	
2019	 :	The	Art	Exhibition	by	Members	of	FFA,	Bunditpattanasilpa	Institute,
	 		The	National	Gallery

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรพร	เทวกุล
Asst.	Prof.	Chaturaporn	Devakula

dpomde@gmail.com

ชื่อผลงาน	 :	1504
เทคนิค	 :	เซรามิกส์	(Ceramics)
ขนาด	 :	15	x	45	cm.
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การศึกษา	:	ศิลปมหาบัณฑิต	สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยศิลปากร

	 	 :	ศิลปบัณฑิต	สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา	คณะมัณฑนศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education : Master’s Degree of Art (Ceramic) Silpakorn University

     : Bachelor’s Degree of Art (Ceramic) Silpakorn University

ประวัติการแสดงผลงาน

• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	CLASS	-	Clay	and	Glass	International	
Symposium	2019	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	2020	Silpakorn	Clay	Works	International	
Contemporary	Ceramics	and	Wood	Firing	Symposium	มหาวิทยาลัยศิลปากร

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ	ครั้งที่	
15	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

History of installation

• “CLASS	-	Clay	and	Glass	International	Symposium	2019”	Chulalongkorn	
University

• “2020	Silpakorn	Clay	Works	International	Contemporary	Ceramics	and	
Wood	Firing	Symposium	of	Silpakorn	University

• “RMUTT		15th	International	Art	Workshop	and	Exhibition	2020”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส	นุชนิยม
Asst.	Prof.	Opas	Nuchniyom

Opas7065@gmail.com

ชื่อผลงาน	 :	บันทึกเรื่องราว	(Memory	of	Story)
เทคนิค	 :	เคลือบขี้เถ้าไม้พุดทรา	(Wood		glaze	by	Jujube)
ขนาด	 :	15	x	15	x	40	cm.
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การศึกษา			:	มหาวิทยาลัยบูรพา	ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาทัศนศิลป์และ

	 					การออกแบบ		2556

Education : BURAPHA UNIVERSITY  Master of Fine and Applied Art (M.F.A) 

       Major Subject  Visual Art and Design  2014

ประวัติการแสดงผลงาน

2562		 :	ร่วมแสดงงานศิลปกรรม	นานาชาติ	ณ	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
	 		“The	Project	of	Dissemination	and	Exchange	of	Arts	and	Culture	in	
	 			Thailand	–	Vietnam	and	Indonesia	Contemporary	Art,	Exhibition	2019”
	 :	ร่วมปฏิบัติงานศิลปกรรมนานาชาติ	ณ	สาธารณรัฐ	ประชาชนจีน
	 	“has	participated	in	the	2019	China	(Zibo)	international	Macsabal	Silk	
	 		Road	Wood	Firing		Symposium	which	is	held	by	People”
2561		 :	ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม	ณ	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
	 		“The	Project	of	Dissemination	and	Exchange	of	Arts	and	Culture	
	 				in	Thailand	–	VietnamContemporary	Art,	Exhibition	and	MOU	on	Arts	
	 				and	Culture	Education		between	Bunditpatanasilpa	Institute,	
	 				Thailand	and	Hanoi	Architectural	University,	Vietnam	December	2	–	6,	2018”	
	 :	ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย
	 		“Contemporary	Art	Exhibition	Under	Relationship	Thai	–	Indonesia,	
	 			March	21	–	25,	2018	at	Institute	Seni	Indonesia	Yogyakarta”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมศ	คันธิก
Asst.	Prof.	Komes		Kuntig

komas_2513@hotmail.com

ชื่อผลงาน	 :	โถแห่งศรัทธา	(Jar	of	faith)
เทคนิค	 :	เคลือบเตาฟนื	(Firewood		stove)
ขนาด	 :	สูง	35	cm.	กว้าง	12	cm.
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การศึกษา			:	ศิลปมหาบัณฑิต	(จิตรกรรม)	มหาวิทยาลัยศิลปากร

	 			 :	ศิลปบัณฑิต	(จิตรกรรม)	คณะจิตรกรรม	ประติมากรรมและภาพพิมพ์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education : MFA. (Painting) Silpakorn University

     : BFA. (Painting) the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts Silpakorn University.

ประวัติการแสดงผลงาน

2562		 :	นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์	ของคณะศิลปวิจิตร	ณ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
	 		หอศิลป์เจ้าฟ้า
2561		 :	นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์	ของคณะศิลปวิจิตร	ณ	หอศิลป์กรุงไทย
2560		 :	นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์	ของคณะศิลปวิจิตร	ณ	หอศิลป์ราชดำาเนิน

History of installation

2019		 :	The	Art	Exhibition	by	Members	of	FFA,	Bunditpattanasilpa	Institute,	
	 		The	National	Gallery
2018		 :	The	Art	Exhibition	by	Members	of	FFA,	Bunditpattanasilpa	Institute,	
	 		Krung	Thai	Art	Gallery	(2018)
2017		 :	The	Art	Exhibition	by	Members	of	FFA,	Bunditpattanasilpa	Institute,	
	 		Ratchadamnoen	Contemporary	Art	Center

อาจารย์สนสิริ	สิริสิงห
Mr.	Sonsiri	Sirisinha

saar_vinn@hotmail.com

ชื่อผลงาน	 :	Untitled
เทคนิค	 :	เซรามิกส์,	คอนกรีต	(Ceramics,	Concrete)
ขนาด	 :	50	cm.
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การศึกษา			:	ศิลปมหาบัณฑิต	(การออกแบบผลิตภัณฑ์),	คณะมัณฑนศิลป์,	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร,	2560

	 				:	ศิลปบัณฑิต	(เคร่ืองเคลือบดินเผา),		คณะมัณทนศิลป์,		มหาวิทยาลัยศิลปากร,		2548

Education : M.F.A. (Product Design) Silpakorn University

     : B.F.A. (Ceramic Arts) Silpakorn University

ประวัติการแสดงผลงาน

• งานแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย	ไทย-เวียดนาม	2018	ณ	ประเทศเวียดนาม
• งานแสดงนิทรรศการ	“CLASS	-	Clay	and	Glass	International	Symposium	

2019จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
• งานแสดงนิทรรศการ	The	1st	International	Art	&	Design	Collaborative	

Exhibition	2019,	มหาวิทยาลัยบูรพา

History of installation

• Thailand	–	Vietnam	Contemporary	Art	Exhibition	2018
• CLASS	-	Clay	and	Glass	International	Symposium	2019,	Chulalongkorn		

University
• The	1st	International	Art	&	Design	Collaborative	Exhibition	2019,	Burapha	

Arts	Gallery,	Burapha	University

อาจารย์ทัศนีย์	รุ่งทวีชัย
Ms.	Tassanee	Roongtaweechai

cherry_0445147@hotmail.com

ชื่อผลงาน	 :	อายตนะ	(Sense	Fields)
เทคนิค	 :	ส่ือผสม	(Mixed	Media)
ขนาด	 :	12	x	12	x	28	cm.
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การศึกษา	:	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต	สาขาสถาปัตยกรรม,	สจล.

Education : M.I.Ed. Architecture, KMITL

ประวัติการแสดงผลงาน

• บ้านคุณขวัญสันต์	ชั้นที่1	ณ	ราชบุรี

History of installation

• Kaunchsan	`s	Home.	1`st	Floor	@	Ratchaburi

อาจารย์พงศพัศ	บัวแก้ว
Mr.	Pongsapat		Buakaew

pongsapat.bua@gmail.com

ชื่อผลงาน	 :	ห้องนอนใหญ่บ้านคุณขวัญสันต์	(Kaunchsan	`s	Home.	Master	bed	Room.)
เทคนิค	 :	ทัศนียภาพ3มิติทางคอมพิวเตอร์	(3D	computer	Rendering)
ขนาด	 :	84	x	60	cm.

คณาจารย์วิชาเอกออกแบบตกแต่งภายใน
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การศึกษา	:	สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาสถาปัตยกรรมไทย	,	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์,	มหาวิทยาลัยศิลปากร,	2558

Education	:	M.	Arch.	(Thai	Architecture	Silpakorn	University

ประวัติการแสดงผลงาน

• นิทรรศการโรงบ่มช่างแบบ	ภาควิชาออกแบบสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน	คณะศิลปวิจิตร	
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	วันท่ี	๖	มีนาคม	๒๕๖๓	หอศิลป์วังหน้า	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

History of installation

• Exhibition	of	artisan	incubators	Design	Department,	Interior	Design	Program	Faculty	
of	Fine	Arts	Bunditpatanasilpa	Institute,	6	March	2020,	Wang	Na	Art	Gallery	
Bunditpatanasilpa	Institute

ผู้ช่วยศาสตราจารยนรินทร์	อ้วนดำา
Asst.	Prof.	Narin	Ouandam

nu_narin@hotmail.com		

ชื่อผลงาน	 :	บ้านวัฒนชัย	(WATTANACHAI	HOUSE)
เทคนิค	 :	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(COMPUTER	PROGRAM)
ขนาด	 :	420	x	594	cm.
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การศึกษา	:	สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน),	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,	2560

	 		:	ศิลปบัณฑิต		สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน,	คณะศิลปวิจิตร,	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,	2545

Education	:	MASTER	OF	ARCHITECTURE	(INTERIOR	ARCHITECTURE)

	 			 :	BECHELOR	OF	FINE	ARTS	(INTERIOR	DESIGN)

ประวัติการแสดงผลงาน

2562		 :	ศิลปกรรมคณาจารย์	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
	 :	ศิลปกรรมส่ีภาค
	 :	ศิลปกรรมไทย-สปป.ลาว
	 :	ศิลปกรรมไทย-เว่ียดนาม

อาจารย์ชนัส	คงหิรัญ
Mr.	Chanut	Khonghiran

ckstationpoint@gmail.com		

ชื่อผลงาน	 :	ออกแบบปรับปรุงห้องประชุมโรงพยาบาลนพรัตน์	ราชธานี
	 		(INTERIOR	DESIGN	THE	AUDITORIUM	OF	NOPPARAT	RAJATHANEE	HOSPITAL)
เทคนิค	 :	คอมพิวเตอร์กราฟกิ
ขนาด	 :	50	x	60	cm.
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การศึกษา			:	เข้าเรียนในสาขาการบริหารจัดการภัยพิบัติ	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	
	 					(พ.ศ.	2552-2553)
	 			:	ปริญญาโท	สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
	 					ประเทศสหรัฐอเมริกา	(พ.ศ.	2551)
	 			:	ปริญญาโท	สาขาสถาปัตยกรรมภายใน	Rhode	Island	School	of	Design	
	 					ประเทศสหรัฐอเมริกา	(พ.ศ.	2547)
	 			:	เข้าเรียนในสาขาสถาปัตยกรรมภายในและวิจิตรศิลป์	The	School	of	the	Art	
	 					Institute	of	Chicago	ประเทศสหรัฐอเมริกา	(พ.ศ.	2544-2545)
	 			:	ปริญญาตรี	สาขาศิลปศึกษา	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 					(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง		เหรียญทอง)	(พ.ศ.	2543)
Education	:	Asian	Institute	of	Technology	(AIT),	School	of	Engineering	and	
	 					Technology	-	School	of	Environment,	Resources	and	Development,	
	 					Pathumthani,	Thailand	Candidate	for	Disaster	Preparedness,	Mitigation	
	 					and	Management	(DPMM),		2009	-	2010
	 				:	Harvard	University,	Graduate	School	of	Design	(GSD),	Cambridge,	MA,	USA	
	 						Master	of	Architecture	(MArchI),	2008
	 				:	Rhode	Island	School	of	Design	(RISD),	Providence,	RI,	USA
	 						Master	of	Interior	Architecture,	2004
	 				:	The	School	of	the	Art	Institute	of	Chicago	(SAIC),	Chicago,	IL,	USA	
	 						Candidate	for	Bachelor	in	Interior	Architecture	and	Fine	Art,
	 						2001	–	2002
	 				:	Chulalongkorn	University,	Bangkok,	Thailand	Bachelor	of	Education,	
	 						Major	in	Art,	2000,	First	Class	Honor:	Gold	Medal

ประวัติการแสดงผลงาน

2559		 :	‘ราชบุรีรอรถ’	การปรับปรุงพ้ืนที่ตรอกแคบระหว่างอาคารและศิลปะจัดวาง
	 		ในงาน	ปกติศิลป์:	ทอยบุรี	จังหวัดราชบุรี

History of installation

2016	 :	‘Ratchaburi	Ror-Rod’,	a	renovation	of	a	left-over	space	in-between	
	 			buildings	&	an	art	installation,	Art	Normal:	Toyburi,	Ratchaburi

อาจารย์วิภาวี	คุณาวิชยานนท์
Ms.	Vipavee	Kunavichayanont

ชื่อผลงาน	 :	ดอกไม้	2562	(Flowers	2019)
เทคนิค	 :	สีอะคริลิคบนผ้าใบ	(Acrylic	on	Canvas)
ขนาด	 :	150	x	150	cm.
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การศึกษา			:	ปริญญาตรี	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	สาขาออกแบบตกแต่งภายใน

Education :	Bachelor's	degree	in	Interior	design	Bunditpatanasilpa	Institute.

อาจารย์ณฐรัช	กลันทกสุวรรณ
Mr.	Nattaratch	Kalantakasuwan

Nattaratch.kal@gmail.com

ชื่อผลงาน	 :	สุขภาพที่ดีเกิดขึ้นจากภายใน(ออกแบบภายใน)	(Get	Healthier)
เทคนิค	 :	ภาพ	3	มิติ	(3d	graphic)
ขนาด	 :	59.4	x	42.0cm
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การศึกษา	:	สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน),	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,	2560

	 		:	ศิลปบัณฑิต		สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน,	คณะศิลปวิจิตร,	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,	2545

Education	:	MASTER	OF	ARCHITECTURE	(INTERIOR	ARCHITECTURE)

	 			 :	BECHELOR	OF	FINE	ARTS	(INTERIOR	DESIGN)

ประวัติการแสดงผลงาน

นิทรรศการโรงบ่มช่างแบบ	ภาควิชาออกแบบสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน	คณะศิลปวิจิตร	สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์	วันท่ี	๖	มีนาคม	๒๕๖๓	หอศิลป์วังหน้า	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

History of installation

Exhibition	of	artisan	incubators	Design	Department,	Interior	Design	Program	Faculty	
of	Fine	Arts	Bunditpatanasilpa	Institute,	6	March	2020,	Wang	Na	Art	Gallery	
Bunditpatanasilpa	Institute

อาจารย์ยุทธพล	ตันติวรารัตน์
Mr.	Yuttapol	Tuntiwararat

yuttapol20@gmail.com

ชื่อผลงาน	 :	บ้านกล่องๆ	(BOXES	HOUSES)
เทคนิค	 :	ลายเส้นปากกาดำา	(BLACK	PEN)
ขนาด	 :	A3
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การศึกษา	:	สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Education	:	Master	Interior	Architecture.	Bangkok	University.

ประวัติการแสดงผลงาน

• บ้านเนียสด่ังเดิม	2020	นิทรรศการทางวิชาการและศิลปะนานาชาติ	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
	กระทรวงวัฒนธรรม

History of installation

• “Nias	Traditional	House”	2020	The	International	Cultural	and	Art	Festival	at		 	
		Bunditpatanasilpa	Institute,	Ministry	of	Culture.Bunditpatanasilpa	Institute

อาจารย์พิพัฒน์		จรัสเพ็ชร
Mr.	Phiphat	Jaratphet

Phiphatza@outlook.com

ชื่อผลงาน	 :	การทดสอบแสง	(Lighting	Test.)
เทคนิค	 :	การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
	 		(Using	Computer	Programs.)
ขนาด	 :	A3
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บุคลากรคณะศิลปวิจิตร

การศึกษา	:	ศิลปบัณฑิต	(สาขาจิตรกรรม)	คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Education	:	B.F.A.	(Painting)	Bunditpatanasilpa	Institute

ประวัติการแสดงผลงาน

2562		 :	นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
	 		ประจำาป	ี2562	ณ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	หอศิลป	ถนนเจ้าฟ้า
2561		 :	นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
	 		ประจำาป	ี2561	ณ	หอศิลป์กรุงไทย

History of installation

2019		 :	Art	Exhibition	By	Member	of	Faculty	of	Fine	Arts,	Bunditpatanasilpa	institute	
	 		2019	at	The	National	Gallery,	Bangkok
2018		 :	Art	Exhibition	By	Member	of	Faculty	of	Fine	Arts,	Bunditpatanasilpa	institute	
	 		2018	at	Krung	Thai	Art	Gallery,	Bangkok

นางสาวกมลรส	ชัยศรี
Ms.	Kamonros	Chaisre

ffabpi2020@gmail.com

ชื่อผลงาน	 :	บอน	ชมพู	(ของแม่)	(Mother's	pink	bonnie)
เทคนิค	 :	สีน้ำาบนกระดาษ	ปร้ินเตอร์	(Watercolor	on	printer	paper)
ขนาด	 :	21	x	29.7	cm.
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การศึกษา			:	ศิลปมหาบัณฑิต	(ทัศนศิลปศึกษา)	มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education : Master of Fine Arts (Visual Arts Education) Silpakorn University

ประวัติการแสดงผลงาน

• นิทรรศการประติมากรรมของนักศึกษา	สาขาประติมากรรม	คณะศิลปวิจิตร
	5-21	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องนิทรรศการ	ชั้น	2	สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	ศาลายา

History of installation

• Sculpture	major	Exhibition	of	Facuty	Of	Fine	Art	:	2019	on	5-21	
November	2019.	At	Rajamangala	University	of	Technology	Rattanakosin.

นางสาวศศิธร	หัตถกิจ
Ms.	Sasithorn	Hattakit

sasisth1987@gmail.com

ชื่อผลงาน	 :	9	months
เทคนิค	 :	วาดเส้นบนกระดาษ	(drawing	on	paper)
ขนาด	 :	180	x	180	cm	.
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การศึกษา			:	ศิลปมหาบัณฑิต	(ทัศนศิลปศึกษา)	มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education : Master of Fine Arts (Visual Arts Education) Silpakorn University

ประวัติการแสดงผลงาน

2562		 :	นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
	 		ประจำาป	ี2562	ณ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	หอศิลป	ถนนเจ้าฟ้า
2561	 :	นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
	 		ประจำาป	ี2561	ณ	หอศิลป์กรุงไทย

History of installation

2019		 :	Art	Exhibition	By	Member	of	Faculty	of	Fine	Arts,	Bunditputanasilpa		
	 		institute	2019	at	The	National	Gallery,	Bangkok
2018		 :	Art	Exhibition	By	Member	of	Faculty	of	Fine	Arts,	Bunditpatanasilpa	
	 		institute	2018	at	Krung	Thai	Art	Gallery,	Bangkok

นางสาวธนาภรณ์	โพธิ์เพชร
Ms.	Thanaporn	Phophet

thanapornphophet1989@gmail.com

ชื่อผลงาน	 :	รอคอย	2020	(await	2020)
เทคนิค	 :	Photo	media
ขนาด	 :	46	x	46	cm.
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การศึกษา			:	ศิลปบัณฑิต	(สาขาศิลปไทย)	คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	

Education :	B.F.A.	(Thai	Art)	Bunditpatanasilpa	Institute.

ประวัติการแสดงผลงาน

2561		 :	นิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
	 		ประจำาป	ี2561	ณ	หอศิลป์กรุงไทย

History of installation

2018	 :	Art	Exhibition	By	Member	of	Faculty	of	Fine	Arts,	Bunditpatanasilpa	
	 		institute	2018	at	Krung	Thai	Art	Gallery,	Bangkok

นายกิตติพงษ์	ทุมกิ่ง
Mr.	Kittipong	Toomking

mai.peejane@gmail.com

ชื่อผลงาน	 :	จิ้งเหลนไฟ	(Skink	Fire)
เทคนิค	 :	สีผุ่นบนกระดาษ	(tempera	on	paper)
ขนาด	 :	30	x	21	cm.
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การศึกษา	:	ศิลปมหาบัณฑิต	(ทัศนศิลป์)	คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม

	 	 :	ศิลปบัณฑิต	(จิตรกรรม)	คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กรมศิลปากร

Education	:	M.A.(	Visual	Arts)	Bunditpattanasilpa	Institute.

	 		 	:	B.F.A	.(Painting)	Bunditpattanasilpa	Institute.

ประวัติการแสดงผลงาน

2563		 :	การแสดงผลงานทัศนศิลป์และการออกแบบเฉลิมพระเกียรติระดับนานาชาติ
	 		สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ณ	พระนารายราชนิเวศน์	14	–	23	กุมภาพันธ์
2551		 :	ปฎิบัติงานและแสดงผลงานเด่ียว	ณ	ประเทศอินเดีย
2549	 :	รางวัลสนับสนุน	การประกวดศิลปกรรม	คร้ังท่ี	๑	ณ	ประเทศจีน

History of installation

2020		 :	International	Art	&	Design	Exhibition	Bunditpattanasilpa	Institute.	Narai	Palace,	
	 		lopBuri	Province,	14	–	23	February
2008	 :	Workshop	and	Art	Exhibition	in	Kala-Bhavana,Visv-Bhrarati,Santiniketon,	
	 		Kolkata,	India
2006		 :	China	Asian	youth	art	work	Creativity	Contest	Art		Exhibition

นายสักชาติ	ศรีสุข
Mr.	Sakachart	Srisuk

romsilpa.art@gmail.com

ชื่อผลงาน	 :	“เจตสิก	เจตวิสัยสภาวะ”	(“Attitude	State”)
เทคนิค	 :	เศษผงไส้ดินสอ	บนกระดาษ	(Pencil	shavings	on	Paper)
ขนาด	 :	32	x	56	cm.
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การศึกษา	:	ปริญญาโท	ศิลปมหาบัณฑิต	(ทัศนศิลป์)	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กระทรวงวัฒนธรรม

Education	:	Master	of	Fine	Arts	(Visual	Arts)	Bunditpatanasilpa	Institute.

ประวัติการแสดงผลงาน

รางวัลยอดเย่ียมอันดับ	3	จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค	คร้ังท่ี	21

History of installation

3rd	Prize	Panasonic	Contemporary	Painting	Competition	21st

นายณัฐวุฒิ	แต่งวัฒนไพบูลย์
Mr.	Nutthawoot	Tangwattanaphaiboon

anuttareal@outlook.co.th

ชื่อผลงาน	 :	มนุษย์คือพระเจ้า	(Man	is	god)
เทคนิค	 :	สีน้ำามันบนผ้าใบ	(Oil	color	on	canvas)
ขนาด	 :	110	x	150	cm.
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นางนิภา	โสภาสัมฤทธิ์
นายพิชัย	นิรันต์
ศาสตราจารย์กิดติคุณกำาจร	สุนพงษ์ศรี
ศาสตราจารย์วิบูลย์	ลี้สุวรรณ
ศาสตราจารย์กิตติคุณเสริมศักดิ์	นาคบัว
อาจารย์กมล	สุวุฒโท
นายสมศักดิ์	เชาวน์ธาดาพงศ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา	ตันติสุข
พลตำารวจตรีสุรศักดิ์	สุทธารมณ์
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	พิชยะสุนทร
คุณจรูญ	นราคร
รองศาสตราจารย์สรรณรงค์	สิงหเสนื
รองศาสตราจารย์ศุภชัย	สุกขีโชติ
นายจิรพจน์	จึงบรรเจิดศักดิ์
นายอำานวย	นวลอนงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลชาติ	อรัณยะนาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหลยุทธ	กนิษฐบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา	เอี่ยมยี่สุ่น
ดร.สุรัตน์	จงดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริ	วงศ์วิเชียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษาภรณ์	บุญเรือง
นางสาวสาริศา	ประทีปรวง
นายวัชรินทร์	อ่าวสินธุ์ศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยากร	เรืองจำารูญ
รองศาสตราจารย์จินตนา	สายทองคำา
นางสาวศิริลักษณ์	ฉลองธรรม
นายจรัญ	หนองบัว
นางขวัญใจ	พิมพ์พิมล
นางอารีย์	ลีลาพันธุ์
ผู้อำานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป	และผู้อำานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
ดร.เมตตา	สุวรรณศร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์	อ้วนดำา
นายภัทรพร	เลี่ยนพานิช
นายวิสุทธิ์	ยิ้มประเสริฐ
กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หัวหน้าสาขาวิชา,	คณาจารย์และบุคลากร	ศิษย์เก่า	และศิษย์ปัจจุบันจากคณะศิลปวิจิตรและเจ้าหน้าที่จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ	:	นางสาวธนาภรณ์	โพธิ์เพชร
ออกแบบและจัดรูปเล่ม	:	นางสาวลาภลัคน์	บุณยาคม

อธิการบดีสถาบันบัณฑิดพัฒนศิลป์
ศิลปนิแห่งชาติ	สาขาทัศนศิลป์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์
ราชบัณฑิต	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์
ศิลปนิแห่งชาติ	สาขาทัศนศิลป์
ที่ปรึกษาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์,	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัตนศิลป์
ศิลปนิแห่งชาติ	สาขาทัศนศิลป์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์
อดีดผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์
ผู้เชี่ยวชาญด้านทัศนศิลป์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้อำานวยการกองนโยบายและแผน	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณบดีคณะศิลปศึกษา
ผู้อำานวยการวิทยาลัยช่างศิลป
ผู้อำานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ผู้อำานวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต	สาขาทัศนศิลป์
รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร
รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร
รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร

ขอขอบคุณ
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พิมพ์คร้ังท่ี	1	เดือนท่ีพิมพ์	2563

ห้ามจำาหน่าย

บรรณาธิการ
นายภัทรพร	เล่ียนพานิช

กองบรรณาธิการ
นางสาวธนาภรณ์	โพธ์ิเพชร

ปกและรูปเล่ม
นางสาวลาภลัคน์	บุณยาคม

โครงการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์
คณะศิลปวิจิตร	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
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ffa.bpi.ac.th


