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     รายงานประจำปฉบับนี้จัดทำข�้นเพื่อรายงาน

ผลการดำเนินงานของคณะว�จ�ตรศิลป ประจำป

พ.ศ. 2562 ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย รวมถึง

กิจกรรมตางๆ ที่จัดข�้นในรอบป ซ�่งมีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาคณะว�จ�ตรศิลปใหบรรลุเปาหมายที่

กำหนดไว ในแตละภารกิจและหวังเปนอยางยิ่งวา

จะกอใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรค  และชวย

การพัฒนาองคกรใหยั่งยืนตอไป

      คณะว�จ�ตรศิลปยังคงมุงมั ่นที ่จะเปนกำลัง

สำคัญในการเปนสวนหนึ ่งของการขับเคลื ่อน

มหาว�ทยาลัย เพื ่อความเจร�ญกาวหนาตอไป

ในอนาคต

สาสนจากคณบดี

รองศาสตราจารยอัศว�ณีย หวานจร�ง

คณบดีคณะว�จ�ตรศิลป



 

 

 

          15 การจัดการศึกษา 

          8 การบรหิารจัดการ    

          1 ประวัต ิ

          38 การวิจัย/บริการวิชาการ    





องคกรศิลปะชั้นนํา

สรางสรรคเพื่อสังคม

วิสัยทัศน 

นโยบาย

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
และว�ชาช�พทางดานศิลปะชั้นสูง

โดยมุงเนนความเปนเลิศทางว�ชาการ
บัณฑิตเปนคนดี มีความรู

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ผลิตผลงานสรางสรรค
งานว�จัยและนวัตกรรม ทางดานศิลปะ

การออกแบบ และวัฒนธรรม 
เพื่อความเปนเลิศทางว�ชาการ

และเกิดประโยชนแกสังคม

บร�การว�ชาการแกสังคม
อยางมีสวนรวม

เพื่อมุงพัฒนาสังคม
และทองถิ่นใหเขมแข็ง 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษและพัฒนาสรางสรรค
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เพื่อความเปน
เอกลักษณของทองถิ่น
ภาคเหนือและประเทศไทย

บูรณาการความรวมมือทางว�ชาการ
กับสถาบันทางศิลปะทั้งใน

และตางประเทศ

บร�หารองคกรบนหลักธรรมาภิบาล

11

44 55 66

22 33

สงเสร�มใหบัณฑิต คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน

ใหเปนผูเช�่ยวชาญดานศิลปะ ทั้งในระดับประเทศและสากล

ใหบร�การว�ชาการแกสังคมที่ตอบสนองตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

มีสวนรวมพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง

รวมมือและสรางเคร�อขายกับภาครัฐและภาคเอกชน ในประเทศและตางประเทศ

ดานการศึกษาว�จัย และบร�การว�ชาการแกสังคม

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ มีทักษะความสามารถ

บนฐานความรูดานศิลปะ เปนที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล 

จัดการเร�ยนรู ใหสามารถตอบสนองทักษะแหงศตวรรษที่ 21

และทักษะการเปนพลเมืองโลก

ผลิตงานว�จัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

มุงเนนการสรางองคความรูดานศิลปะ เพื่อนำไปใชพัฒนาการเร�ยนการสอน

และนำไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ
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นโยบาย

พันธกิจ
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สีประจํามหาวิทยาลัย

รูปชางชูคบเพลิง และมีสุภาษิตเปนภาษาบาลีวา

“อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” 

มีความหมายวา “บัณฑิตทั้งหลายยอมฝกฝนตนเอง”

อยูในวงลอมรอบรูปชาง ชางมีทาทางเหมือนธรรมชาติ 

งวงจับคบเพลิงชูข�้นเหนือหัว เปร�ยบเสมือนแสงสวาง

ที่จะสองทางใหนักศึกษาไปสูความเจร�ญรุงเร�องตอไป
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รศ.ปกรณภัทร จันทะไขสร

รองคณบดี

ฝายบร�หาร

ผศ.ดร.พงศศิร� คิดดี

รองคณบดี

ฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผศ.ธัชชัย หงษแพง

ผูชวยคณบดี 

รศ.ดร.สุกร� เกษรเกศรา

หัวหนาภาคว�ชาทัศนศิลป 

รศ.คนธาภรณ เมียรแมน

หัวหนาภาคว�ชาศิลปะไทย

นางสาวสุลาลักษณ ขาวผอง

เลขานุการคณะว�จ�ตรศิลป

ผศ.ดร.กรกฎ ใจรักษ

หัวหนาภาคว�ชาสื่อศิลปะ

และการออกแบบสื่อ

ผศ.กิตติ มาลีพันธุ

ผู ชวยคณบดี 

รศ.ดร.รงคกร อนันตศานต

รองคณบดี

ฝายว�ชาการ

รศ.อัศว�ณีย หวานจร�ง
คณบดีคณะว�จ�ตรศิลป

คณะกรรมการบริหาร

ประจำคณะวิจิตรศิลป
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นางฐานิตา  ชางกิจจา

หัวหนางานบร�การการศึกษา

และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางสาวเมว�กา  หาญกลา

หัวหนางานบร�หารงานว�จัย

บร�การว�ชาการ และว�เทศสัมพันธ

นางฆนาวร� เจ�ยรตะกูล

หัวหนางานการเง�น

การคลัง และพัสดุ

นางทัดศร� ชัยเมคา

หัวหนางานบร�หารงานทั่วไป

นายปณณธร  พันกลาง

หัวหนางานนโยบาย

และแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหนางาน

สำนักงานคณะวิจิตรศิลป
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การบรหิารจดัการ 
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ดา้นบคุลากร  
 

 

บคุลากร จ าแนกตามประเภท 

ประเภท สายวิชาการ สายสนบัสนนุวิชาการ 

จ านวนคน 88 80 
 

          

 

 
 

ในปี 2562 คณะวิจิตรศิลป์ มีจ ำนวน

บุคล ำกรทั้ ง หมดจ ำ นวน  168 คน 

แบ่งเป็นสำยวิชำกำร จ ำนวน 88 คน และ

สำยสนับสนุนวิชำกำรจ ำนวน 80 คน 

(ขอ้มูล ณ 31 กรกฎำคม 2562) ซ่ึง

จ ำแนกไดด้งันี ้

 

บคุลากรสายวิชาการ 

หน่วยงาน 
วฒิุการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
ลาศึกษา

ต่อ ตรี โท เอก อ. ผศ. รศ. ศ. 

ภำควิชำศิลปะไทย 1 16 11 11 10 6 1 28 1 

ภำควิชำทศันศิลป์ 3 28 10 19 11 8 3 41 2 

ภำควิชำสื่อศิลปะฯ 1 11 7 11 5 3 - 19 3 

รวม 5 55 28 41 26 17 4 88 6 
 

  

ปริญญำตรี

5 คน

ปริญญำโท

55 คน

ปริญญำเอก

28 คน

จ าแนกตามวฒิุการศึกษา

ศำสตรำจำรย์

4 คน

รอง

ศำสตรำจำรย์

17 คน

ผูช้ว่ย

ศำสตรำจำรย์

26 คน

อำจำรย์

41 คน

จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ

สาย

วิชาการ

88 คน
สายสนบัสนนุ

วิชาการ

80 คน
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บคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ 

หน่วยงาน 

คณุวฒิุ สถานะการจา้ง 

รวม 
ช านาญ

การ 
ต ่ากว่า

ตรี 
ป.ตรี ป.โท 

ลจ.

ประจ า 

พนง.

สว่นงาน 

พนง.

ประจ า 

ภำควิชำศิลปะไทย 1 6 - - 3 4 7 - 

ภำควิชำทศันศิลป์ 1 5 2 - 3 5 8 - 

ภำควิชำสื่อศิลปะฯ 1 9 2 - 8 4 12 - 

ส ำนกังำนคณะฯ 14 25 8 6 9 32 47 1 

หอศิลปวฒันธรรม 2 4 - - 3 3 6 - 

รวม 19 49 12 6 26 48 80 - 

 

 

อาจารยช์าวต่างประเทศ 

ท่ี ช่ือ - สกลุ สาขาวิชา ประเภทอาจารย ์

1. Assoc. Prof. Jan Theo De Vleeshauwer จิตรกรรม ประจ ำ 

2. Asst. Prof. Dr.Sebastien Tayac จิตรกรรม ประจ ำ 

3. Dr. Rushdi Anwar จิตรกรรม ประจ ำ 

4. Ms.Montana Torrey  Coll จิตรกรรม ประจ ำ 

5. Dr.Hyun Mi Roh สหศำสตรศิ์ลป์ ประจ ำ 

6. Dr.Nicolas Kolonias สหศำสตรศิ์ลป์ ประจ ำ 

7. Mr.Tran tuan สหศำสตรศิ์ลป์ ชัว่ครำว 

8. Dr.Ian bonde ประติมำกรรม ชัว่ครำว 

9 Mrs.Patricia Clare Leycester Cheesman ศิลปะไทย ชัว่ครำว 

 

 

ลกูจา้งประจ า

6 คน

พนกังานประจ า

48 คน

พนกังำนส่วนงำน

26 คน

จ าแนกตามสถานภาพ

ต ่ากว่าปริญญา

ตรี19 คน

ปริญญาตรี 

49 คน

ปริญญาโท

12 คน

จ าแนกตามวฒิุการศึกษา
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                               ดา้นงบประมาณ 

 

 

                      

งบประมาณรายจ่ายจากเงินแผน่ดิน 
 

ปีงบประมาณ 2562 งบจดัสรร งบใชไ้ป 

งำนบริหำรทัว่ไป 3,542,950.00 3,432,419.00 

กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล 31,000.00 30,999.00 

กิจกรรมพัฒนำคณุภำพนกัศึกษำ 8,000.00 7,880.00 

งำนพัฒนำคณุภำพนกัศึกษำ 12,000.00 9,680.00 

งำนบริกำรหอ้งสมดุและเทคโนโลยี 158,000.00 156,996.25 

งำนบริกำรวิชำกำรแกช่มุชน 22,000.00 18,200.00 

งำนท ำนบุ ำรงุศิลปวฒันธรรม 27,600.00 27,599.50 

งำนจดักำรศึกษำสำขำวิจิตรศิลป์ 1,713,900.00 1,713,900.00 

รวม 5,515,550.00 5,345,313.59 

 

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้

รายละเอียด งบจดัสรร งบใชไ้ป 

แผนงำนกำรเรียนกำรสอน 31,530,468.04 23,328,929.83 

แผนงำนวิจยั 1,793,900.00 1,300,160.00 

แผนงำนบริกำรวิชำกำรแกส่ังคม 2,114,623.48 2,237,024.09 

แผนงำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้ม 210,000.00 113,160.00 

แผนงำนสนบัสนนุวิชำกำร 1,234,992.00 677,228.40 

แผนงำนบริหำรมหำวิทยำลยั 6,015,214.75 5,209,147.38 

รวม 42,899,198.27 32,865,649.70 

 

เงนิคงเหลอื

แผนงำนกำรเรียนกำรสอน

54%

แผนงำนวิจยั

3%

แผนงำนบริกำร

วิชำกำรแกส่งัคม

5%

แผนงำนกำรศำสนำ 

ศิลปะ วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอ้ม

1%

แผนงำนสนบัสนนุ

วิชำกำร

2%

แผนงำนบริหำร

มหำวิทยำลยั

12%

เงินรายไดท่ี้ใชไ้ป ปีงบประมาณ 2562
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กจิกรรมพฒันาบคุลากร 

 

 

 

วนัท่ี 28 มีนาคม 2562  

     บคุลำกรสำยวิชำกำร น ำเสนอควำมกำ้วหนำ้

งำนวิจัย วิจัยสร้ำงสรรค์ งำนสร้ำงสรรค์ 

เชงิวิชำกำร ณ โรงแรมแคนทำรี ฮิลล ์

 

 

วนัท่ี 25 เมษายน 2562  

     ผู้บ ริ ห ำ ร  หั ว หน้ำ ง ำ น  แ ล ะ บุค ล ำ กร 

ที่ เกี่ยวขอ้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้“ด้ำนกำร

ด ำ เ นิ น ก ำ ร ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ  :  EdPEx2 0 0 ”   

ณ ห้องประช ุม ECB2602 อำคำรเรียนและ

อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์  ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ ำ ส ต ร์  

มหำวิทยำลยัเชยีงใหม ่

 

 

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 

      ผู้บ ริ ห ำร  หั วหน้ำ ง ำน  แล ะบุคล ำกร 

ที่เกี่ยวขอ้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กำรปรับ

โครงสร้ำงองค์กร กำรหลอมหลวมหลักสตูร 

กำรบริหำรจัดกำรหลักสตูรในรปูแบบของส ำนกั

วิชำ” ณ หอ้งประชมุ 3 ชัน้ 2 คณะอตุสำหกรรม

เกษตร มหำวิทยำลยัเชยีงใหม ่

 

 

วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

      ผูบ้ริหำร และหัวหนำ้ภำควิชำ ศึกษำดงูำน  

“ดำ้นกำรเทียบเคียงสมรรถะในดำ้นกำรบริหำร 

กำรจัดกำรหลักสตูร และกำรประกันคณุภำพ

กำรศึกษำ” ณ คณะจิตรกรรม ประติมำกรรม 

แ ล ะ ภ ำ พ พิ ม พ์  ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ศิ ล ป ำ ก ร  

และหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหำนคร 

 

 

วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2562 

     บุคลำกรสำยสนับสนนุวิชำกำร ศึกษำดงูำน 

“ดำ้นกำรปรับกระบวนกำรท ำงำนภำยในองคก์ร

เพ่ือพัฒนำคุณภำพงำน และกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ” ตลอดจนร่วมท ำ

กิจกรรมองค์ควำมรูต้่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับ

องค์กร ณ คณะจิตรกรรม ประติมำกรรม และ

ภำพพิมพ ์มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
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วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2562  

       บคุลำกรสำยสนบัสนนุวิชำกำร ศึกษำดงูำน

โครงกำร “ศึกษำวิจยัและพัฒนำสิ่งแวดลอ้มแหลม

ผั ก เ บ้ี ย อั น เ นื่ อ ง ม ำ จ ำ ก พ ร ะ ร ำ ช ด ำ ริ ”  

ณ ต ำบลแหลมผกัเบ้ีย อ.บำ้นแหลม จ.เพชรบรีุ 

 

 วนัท่ี 3 กนัยายน 2562  

      คณำจำรย์และบุคลำกรที่เกี่ยวขอ้ง เขำ้ร่วม

อบรม “กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับกระบวน

วิชำ และระดับหลักสูตร” ณ ห้อง FB 1308  

อำคำรส ำนกังำนคณะวิจิตรศิลป์ 

  

วนัท่ี 8 – 28 พฤศจิกายน 2562  

       คณะวิจิตรศิลป์ จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำน

ทำงวิชำกำร และผลงำนสรำ้งสรรคข์องคณำจำรย ์

เนื่องในโอกำสครบรอบ 36 ปี คณะวิจิตรศิลป์  

ณ พิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ หอศิลป์  

       โดยไดร้ับเกียรติจำกนำยชวน หลีกภัย เป็น

ประธำนในพิธีเปิดครั้งนี้ มีกำรน ำเสนอผลงำนใน

รปูแบบงำนสรำ้งสรรค์ งำนวิจัย นวัตกรรม กำร

ออกแบบ ทำงดำ้นศิลปะและวัฒนธรรม ผ่ำนกำร

สร้ ำ ง ส ร รค์ โ ด ยคณำจ ำ รย์  ต ำ มปร ะ เ ด็ น 

ที่หลำกหลำยและควำมสนใจของแตล่ะทำ่น เพ่ือมุง่ส ู่

ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร และเกิดประโยชน์แก่

สังคม พร้อมกำรแลกเปลี่ ยนองค์ควำมรู้ส ู่

สำธำรณชน 
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วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 

ผูบ้ริหำร คณำจำรย ์และบคุลำกรที่เกี่ยวขอ้ง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้“กำรน ำเกณฑค์ณุภำพกำรศึกษำเพ่ือ

กำรด ำเนินกำรที่ เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช ้ในระดับคณะ” โดยได้รับเกียรติจำก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  

นพ.อนวัช วิเศษบริสทุธิ์ รองคณบดีคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยำกรบรรยำย  

ณ หอ้ง FB 1308 อำคำรส ำนกังำนคณะวิจิตรศิลป์ 

 

 

วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2562 

          คณำจำรย์และบุคลำกรที่เกี่ยวขอ้ง เขำ้ร่วมอบรม “เกณฑก์ำรประกันคณุภำพกำรศึกษำ ระดับ

หลักสตูร (CMU-QA Curriculum) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562” โดยไดร้ับเกียรติจำก ผูช้่วยศำสตรำจำรย์  

ดร.อัจฉรำพร ศรีภษูณำพรรณ ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกัพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่เป็น

วิทยำกรบรรยำย ณ หอ้ง FB 1308 อำคำรส ำนกังำนคณะวิจิตรศิลป์ 
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การจดัการศึกษา 
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จ านวนนกัศึกษา   

 

จ านวนนกัศึกษาทัง้หมด ปีการศึกษา 2561 

ล าดบั สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวม 

ระดบัปรญิญาตร ี 1,287 

1 ภาพพมิพ ์      - -  - - 6 6 

2 จิตรกรรม  21 20 27 22 34 124 

3 ศิลปะภาพพิมพ ์     30 33 33 29 -  125 

4 ประตมิากรรม      27 33 20 32 3 115 

5 สหศาสตรศิ์ลป์      28 29 27 35 - 119 

6 ศิลปะไทย      16 39 31 51 - 137 

7 การออกแบบ     81 32 30 45 - 188 

8 ศิลปะการแสดง  33 24 33 31 - 121 

9 การถ่ายภาพสรา้งสรรค ์ 47 44 43 53 - 187 

10 สือ่ศิลปะและการออกแบบสือ่     32 42 35 56 - 165 

ระดบับณัฑิตศึกษา 67 

11 ทศันศิลป์  20 11 - - - 31 

12 
การจดัการศิลปะและ

วฒันธรรม  
15 6 - - - 21 

13 ศิลปะและการออกแบบ      11 4 - - - 15 

รวม 361 317 279 354 43 1,354 

 

จ านวนนกัศึกษารบัเขา้ ปีการศึกษา 2561 

ล าดบั สาขาวิชา จ านวนรบัเขา้ตามแผน จ านวนรบัเขา้จรงิ 

ระดบัปรญิญาตรี 340 315 

1 จิตรกรรม  30 21 

2 ศิลปะภาพพิมพ ์     40 30 

3 ประติมากรรม      40 27 

4 สหศาสตรศิ์ลป์      40 28 

5 ศิลปะไทย      40 16 

6 การออกแบบ     40 81 

7 ศิลปะการแสดง 30 33 

8 การถ่ายภาพสรา้งสรรค ์ 40 47 

9 สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ     40 32 

ระดบับณัฑิตศึกษา 50 50 

10 ทศันศิลป์  20 23 

11 การจดัการศิลปะและวฒันธรรม  20 16 

12 ศิลปะและการออกแบบ      10 11 

รวม 390 365 
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จ านวนผ ูส้ าเรจ็การศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ล าดบั สาขาวิชา จ านวนผ ูส้ าเรจ็การศึกษา 

ระดบัปรญิญาตรี 245 

1 จิตรกรรม  16 

2 ศิลปะภาพพิมพ ์     15 

3 ประติมากรรม      24 

4 สหศาสตรศิ์ลป์      23 

5 ศิลปะไทย      34 

6 การออกแบบ     34 

7 ศิลปะการแสดง  25 

8 การถ่ายภาพสรา้งสรรค ์ 40 

9 สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ     34 

ระดบับณัฑิตศึกษา 19 

10 ทศันศิลป์  8 

11 การจดัการศิลปะและวฒันธรรม  9 

12 ศิลปะและการออกแบบ      2 

รวม 264 

 

นกัศึกษาแลกเปลี่ยน 

ท่ี ช่ือ - นามสกลุ สถาบนัท่ีมีความ

รว่มมือ 

ประเทศ ระยะเวลาแลกเปล่ียน 

1 นางสาวโสรยา ระดาฤทธิ์ Taipei National 

University of the Arts 

ไตห้วัน 6 ก.ย. 61 – 17 ม.ค. 62 

2 นางสาวนฤภร ชวาลทตั Niigata University ญ่ีปุ่น 1 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 62 

3 นางสาวนนัทิชา สินธชุยั Kagawa University ญ่ีปุ่น 1 ส.ค. 61 – 31 ม.ีค. 62 

4 นางสาวรุ่งฤดี  เชีย่วชาญ Shizuoka University ญ่ีปุ่น 1 ส.ค. 61 – 31 ม.ีค. 62 

5 นางสาวแวนดา ชดิสิน Okinawa Prefectural 

University of the Arts 

ญ่ีปุ่น 1 เม.ย. 62 – 31 ก.ค. 62 

6 นางสาวกนกวิภา วงศก์ันทะ Aichi University of the 

Arts 

ญ่ีปุ่น 1 เม.ย. 62 – 31 ก.ค. 62 

7 นางสาวน า้มนต ์ 

ตนัติสนุทรชยั 

University of the 

Philippines 

ฟิลิปปินส ์ 7 ม.ค. 62 – 26 พ.ค. 62 

8 นางสาวปภาวรินท ์สีลาดี Universiti Sains 

Malaysia 

มาเลเซีย 31 ส.ค. 62 - 22 ม.ค. 63 
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ท่ี ช่ือ - นามสกลุ สถาบนัท่ีมีความ

รว่มมือ 

ประเทศ ระยะเวลาแลกเปล่ียน 

9 นางสาวบัณฑติา เกิดแกว้ Aichi University of the 

Arts 

ญ่ีปุ่น 23 ก.ย. 62 – 15 ก.พ. 63 

10 นางสาวณิชากานต ์ 

นาเพชร 

Niigata University ญ่ีปุ่น 23 ก.ย. 62 – 15 ก.พ. 63 

11 นางสาวปิยวรรณ แกว้กลุา Okinawa Prefectural 

University of the Arts 

ญ่ีปุ่น 23 ก.ย. 62 – 15 ก.พ. 63 

12 Ms.Yu Kawai Aichi University of the 

Arts 

ญ่ีปุ่น 2 ม.ค. 62 – 12 พ.ค. 62 

13 Mr.Bimanda Dharma Sahara Institut Teknologi 

Bandung 

อินโดนีเซีย 2 ม.ค. 62 – 12 พ.ค. 62 

14 Ms.Alexandra Dalferro  Cornell University  สหรัฐอเมริกา 1 ส.ค. 60 – 31 ม.ค. 62 

 

นกัศึกษาชาวต่างประเทศ 

ท่ี ช่ือ สาขา ประเทศ 

1 Mr.William Langston ทศันศิลป์ สหรัฐอเมริกา 

2 Ms. Lonneke Anjo Tyche Jonker ทศันศิลป์ เนเธอรแ์ลนด ์

3 
Ms.Shuhan Liu การจดัการศิลปะและวฒันธรรม จีน 

4 Ms. Xin Liu การจดัการศิลปะและวฒันธรรม จีน 

5 Mr.Josiah Dave Quipit จิตรกรรม ฟิลิปปินส ์
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             กิจกรรมสนบัสนนุการเรยีนการสอน  

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ทกุชัน้ปี ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

ศิลปะ “พาวาฬขึ้นดอย” ในวันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2562 ณ หอ้ง

แสดงงานนทิรรศการ ชัน้ 1 อาคารส านกังานคณะวิจิตรศิลป์ 

 

นกัศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ 

เขา้ร่วมแสดงผลงาน Fashion 

Thesis ในงาน Mpoint exhibition 

วันที่  14  ตุล าคม2562 ณ 

Hochiminh city University of 

Architecture ประเทศเวียดนาม 

  
 

  

คณาจารย์และนักศึกษาคณะ

วิจิตรศิลป์ ร่วมแสดงผลงานใน

นิทรรศการ  ASEAN Culture and 

Artistic Creation Seasons Season1 

“ Beautiful Xiamen and Cultural 

Jimei” วันที่ 15 กันยายน 2562 

ณ ประเทศจีน  

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย จัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“สี ฝุ่ นจากวัสดุธรรมชาติ ใน

จิ ต ร ก ร ร ม ญ่ี ปุ่ น ”  ใ ห้ แ ก่

คณาจารย ์บคุลากรและนกัศึกษา

ที่ สนใจ วันที่  4-6 กันยายน 

2562  ณ ห้องเรียน  1307 

อาคารส านกังานคณะวิจิตรศิลป์ 

  

 

นกัศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง จดักิจกรรม “RELEASE  

4 -Performing Arts-มา มว่น กัน๋” วนัที่ 4 กันยายน2562  

ณ หอ้งบรรยาย ชัน้ 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ 
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             กิจกรรมพฒันาคณุภาพนกัศึกษา       

โครงการไหวค้รคูณะวิจิตรศิลป์ 

วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณลานสกั (ขา้งศาลาธรรม) มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

   

 

  

โครงการปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา “เสน้ทางชีวิต แนวคิดเด็กวิจิตร” 

วนัที่ 1 มนีาคม 2562 ณ คณะวิจิตรศิลป์ 

 

  

โครงการ "ศิลปะสรา้งคน สรา้งสรรคส์งัคม" 

วนัที่ 24 เมษายน 2562 ณ หอ้งบรรยาย ชัน้ 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ 
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โครงการผ ูบ้รหิารพบผ ูป้กครองนกัศึกษาใหม่ 

วนัที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ หอ้งบรรยาย ชัน้ 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ 

   

โครงการปฐมนิเทศ (ส าหรบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1) 

วนัที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ  หอ้งบรรยาย ชัน้ 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ 

   

กจิกรรมตอ้นรบันอ้งใหม่แบบสรา้งสรรค ์กบักิจกรรมพ่ีสอนนอ้ง  

ปรบัพ้ืนฐานการวาดเสน้รว่มกนั 

วนัที่ 8 สิงหาคม 2562  ณ บริเวณโรงประลอง อาคารประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ 

   

โครงการเสวนา “สีสนั ศิลปินแห่งชาติ เทพศิร ิสขุโสภา” 

วนัที่ 3 เมษายน 2562 ณ หอ้งนทิรรศการ ชัน้ 1 อาคารส านกังานคณะวิจิตรศิลป์ 
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โครงการสถานีต่อไปวิจิตรศิลป์ 

วนัที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ สถานรีถไฟเชยีงใหม ่และศาลาธรรม มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

   

โครงการแรกพบสบตานอ้งใหม่ 

วนัที่ 18-20 มถินุายน 2562 ณ หอ้งบรรยาย ชัน้ 4 อาคารเรียนและปฏิบตัิการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ 

   

โครงการเตรยีมความพรอ้มกอ่นสอบวดัระดบัความร ู ้ 

ดา้นภาษาองักฤษ  (E-PRO) 

วนัที่ 30 กรกฎาคม 2562  ณ หอ้งบรรยาย ชัน้ 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ 

   

โครงการ กจิกรรมตอ้นรบัลกูชา้งเชือกใหม่ 

วนัที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่
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โครงการกจิกรรมท างานฝีมือ (work shop blueprint) 

วนัที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงประลอง อาคารประตมิากรรม คณะวิจิตรศิลป์ 

   

โครงการขนัโตกส ูข่วญัตอ้นรบันอ้งใหม่วิจิตรศิลป์ 

วนัที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหนา้คณะวิจิตรศิลป์ 

  

 

โครงการกจิกรรมกฬีาสานสมัพนัธส์ื่อแบบศิลป์ 

วนัที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงยิมกลาง มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

 

  

โครงการสานสมัพนัธวิ์จิตรศิลป์-สถาปัตย ์

วนัที่ 18 กรกฎาคม 2562  ณ บริเวณโรงประลอง อาคารประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ 
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โครงการวิจิตรศิลป์อาสารว่มใจ ครัง้ท่ี 1 

วนัที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิจิตรศิลป์ 

 

 

 

โครงการจิตอาสารกัษค์วามสะอาด ครัง้ท่ี 2 

วนัที่ 17 กนัยายน 2562 ณ บริเวณโรงประลอง อาคารประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ 

  

 

โครงการยอ้นเวลาหาวฒันธรรม (Temple Run) 

วนัที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ วดัและพิพิธภณัฑสถาน กลางเวียงเชยีงใหม ่

   

โครงการแฟนตาซีรีไซเคิล (ปลอ่ยผี) 

วนัที่ 20 กนัยายน 2562 แสดง ณ หอพักนกัศึกษาอาคารหญิง – หอพักนกัศึกษาอาคารชาย  

และบริเวณหลงัมหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่
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โครงการยอ้นวนัวานวิจิตรศิลป์ (หนงักลางแปลงหนา้คณะ) 

จดัขึน้วนัที่ 9 กนัยายน 2562 ณ ลานจอดรถหนา้คณะวิจิตรศิลป์ 

  

โครงการค่ายสรา้งสรรคส์านฝันวนัเด็ก 

วนัที่  11-13 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบา้นแมส่ามแลบ ต.แมส่ามแลบ อ.สบเมย จ.แมฮ่่องสอน 

   

กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชนเ์ฉลิมพระเกยีรติ รชักาล 10 

วนัที่ 28 กรกฎาคม 2652 ณ คณะวิจิตรศิลป์ และบริเวณหอศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่
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โครงการพ่ีพบปะนอ้งสานสมัพนัธวิ์จิตรศิลป์ ( เปิดสายรหสั ) 

วนัที่ 7 กนัยายน 2562 ณ คณะวิจิตรศิลป์ 

   

โครงการอตัลกัษณผ์ืนผา้ เปิดธงร ุน่ 37 ปี วิจิตรศิลป์ 

วนัที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ หอ้งบรรยาย ชัน้ 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ 

   

ประเพณีนกัศึกษาสกัการะพระธาตดุอยสเุทพ 62 

วนัที่ 14 กนัยายน 2562 ณ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่และพระธาตดุอยสเุทพ 
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ความรว่มมือทางดา้นวิชาการ 
 

 

 

ขอ้ตกลงความรว่มมือกบัองคก์รในต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือสถาบนั ประเทศ 

1 School of Art, Australian National University ออสเตรเลีย 

2 Faculty of Arts and Craft, Okinawa Prefectural University of Arts ญ่ีปุ่น 

3 Aichi University of the Arts ญ่ีปุ่น 

4 Tokyo Zokei University ญ่ีปุ่น 

5 Art Design School, Yunnan Arts University จีน 

6 College of Chinese and ASEAN Arts, Chengdu University จีน 

7 Honghe Xingwang Agricultural Development Ltd. จีน 

8 Faculty of Arts, Maria Curie - Sklodowska University in Lublin โปแลนด ์

9 University of Nova Gorica สโลวีเนยี 

10 Taipei National University of the Arts ไตห้วนั 

11 Faculty of Visual Art and Design, Bandung Institute of Technology อินโดนีเซีย 

12 Art Design Faculty Ho Chi Minh City University of Architecture เวียดนาม 
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ขอ้ตกลงความรว่มมือกบัองคก์รในประเทศ 

 

 

 

 

ท่ี ช่ือสถาบนั 

1 หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2 บริษทั 360 อารต์ จ ากดั 

3 สมาคมนกัศึกษาเกา่ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

4 เทศบาลนครเชยีงใหม ่

5 คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์วิทยาเขตภเูก็ต 

6 ความร่วมมอืพหภุาคีระหวา่งสถาบันการศึกษาทางดา้นศิลปกรรม 22 แห่ง 

- สถาบันวิจิตรศิลป์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

- คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา   

- คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ ์คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 

   มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

- คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

- คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

- สาขาออกแบบอตุสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

- คณะวฒันธรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

- วิทยาลยันาฏศิลป์กาฬสินธุ ์

- วิทยาลยัดริุยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

- คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

- คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ 

- คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ ์

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

- คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

- คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  

- คณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด 

- สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลยับรีุรัมย ์

- คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 

- คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

- คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

- คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแกน่  

7. บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืโครงการมวิเซียมติดลอ้ (Muse Mobile) ระหวา่ง สถาบันพิพิธภณัฑ์

การเรียนรูแ้ห่งชาติ (สพร.) มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม ่

เทศบาลนครเชยีงใหม ่ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัเชยีงใหม ่การทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ส านกังานจงัหวดัเชยีงใหม)่ องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ศนูยก์ารคา้เฟสติวลั เชยีงใหม ่
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กิจกรรมความรว่มมือทางดา้นวิชาการ 
 

 

วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562 

 

 

 

รองศาสตราจารย ์ดร.รงคกร อนนัตศานต ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ 

Professor Yu Junjian, President of College of 

Chinese & ASEAN Arts พร้อ มด้ว ยคณ ะ

ผู้บริหารจาก College of Chinese & ASEAN 

Arts เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ 

  

วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2562 

รองศาสตราจารย์ ดร. รงคกร อนันตศานต์  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผูช้่วยศาสตราจารย์  

ดร.คณิเทพ ปิตภุมิูนาค และอาจารย ์ดร.กฤษฏ์ิ  

เลกะกุล อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการแสดง   

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเย่ียมชมสถานท่ี 

และหลกัสตูรภายในคณะ และแลกเปลี่ยนแนวทาง 

การจดัการเรียนการสอน 

 

 
  

วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. รงคกร อนันต

ศานต์  ร อ งคณบดี ฝ่ า ย วิ ช าก าร  แล ะ 

รองศาสตราจารย์พิศมัย อาวะกลุพาณิชย์ 

อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ ให้การ

ต้ อ น รั บ ค ณ า จ า ร ย์  แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า  

จากสาขา วิชานวัตกรรมการออกแบบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต ในการเย่ียมชม

ส ถ า น ท่ี แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ภ า ย ใ น ค ณ ะ  

และแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียน 

การสอน 
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วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 

  

รองศาสตราจารย ์ดร. รงคกร อนันตศานต ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ

อ าคั นตุก ะ  จ าก  Faculty of visual arts and 

design, Institut Teknologi Bandung ปร ะ เ ทศ

อินโดนี เ ซีย เ พ่ือหารือความร่วมมือทาง

วิชาการ 

วนัท่ี 22 – 29 มกราคม 2562 

นิ ทรรศการ  Shanghai Academy of Fine Arts 

Exhibition in Chiang Mai - Flowers at SEA –  

คณะ วิ จิ ต ร ศิ ล ป์  ไ ด้ ใ ห้ก า รต้อนรั บผู้บ ริ ห าร 

คณาจารย์และนักศึกษา จาก Shanghai Academy of 

Fine Arts สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาจัด

นทิรรศการผลงานสรา้งสรรคร์่วมกบัคณาจารย์และ

นักศึกษาจากภาควิชาศิลปะไทย ณ ห้องแสดง

นทิรรศการชัน้ 1 อาคารส านกังานคณะวิจิตรศิลป์ 
 

วนัท่ี 16 – 21 กมุภาพนัธ ์2562 

 

 

 

นิ ท ร รศก าร  “ The 2019 KSBDA Chiang Mai International 

Conference and Invitational Exhibition”  

คณะวิจิตรศิลป์ และส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อุทยาน

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการ “The 2019 KSBDA 

Chiang Mai International Conference and Invitational Exhibition” ร่วมกบั

องคก์ร Korea Society of Basic Design and Art (KSBDA) ศนูยร์วมของ

นักวิชาการทางดา้นศิลปะและการออกแบบของสาธารณรัฐเกาหลี 

เพ่ือการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบในลักษณะโปสเตอร์

จ านวน 100 ชิ้นงาน ณ หอ้งแสดงผลงาน อทุยานวิทยาศาสตร์และ

เทศโนโลยี มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

วนัท่ี 9 – 31 ตลุาคม 2562 

นิทรรศการ Souvenir – Falsehoods Follies Fate  

สาขาวิชาประติมากรรม จัดนิทรรศการ “Souvenir – 

Falsehoods Follies Fate” การแสดงผลงานเดี่ยวของ  

Dr. Ian Bonde โดยไดร้ับเกียรติจาก คุณโรนัลด์ เจ 

เอลเลียตต์ (Mr. Ronald J. Elliott) กงสลุกิตติมศักดิ์

ประเทศออสเตรเลีย ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ เป็น

ประธานในพิธีเปิดนทิรรศการครั้งนี้ 
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กิจกรรมดา้นวิชาการ 
 

 

 

 

ในปี 2562 คณะวิจิตรศิลป์ จัดโครงการวิจิตรสัญจร ซ่ึงเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

วัตถปุระสงค์เพ่ือการประชาสัมพันธ์หลักสตูรภายในคณะใหแ้ก่นักเรียน ผูป้กครอง คร ูตามพ้ืนที่กลุ่ม

เป้าหมายในเขตภาคเหนือซ่ึงจะมีการแนะน าคณะวิจิตรศิลป์ แนะน าการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา 

แนะน าการเตรียมความพรอ้มในการเขา้สมัครศึกษาต่อ รอบปีที่ผ่านมาคณะวิจิตรศิลป์ไดล้งพ้ืนที่จัด

กิจกรรมทัง้หมด 3 ครั้ง  

ครั้งที่ 1 วนัที่ 27 มกราคม. 2562 โรงเรียนแมใ่จ ๋ จ.พะเยา 

ครั้งที่ 2 วนัที่ 31 สิงหาคม. 2562 โรงเรียนชมุแสงชนทูิศ จ.นครสวรรค ์

ครั้งที่ 3 วนัที่  7 ธนัวาคม 2562  โรงเรียนล าปางกลัยาณี จ.ล าปาง 
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รางวลัท่ีไดร้บัการยกยอ่ง  
 

 

 

 

วันท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 คณะวิจิตรศิลป์ 

รับมอบโล่และ เงินรางวัล  ในการประกวด 

ค ว า ม ส ว ย ง า ม  ก า ร ต ก แ ต่ ง ภู มิ ทั ศ น์   

ง า น พิ ธี พ ร ะ ร า ช ท า น ป ริ ญ ญ า บั ต ร 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่  ค รั้ ง ที่  53   

ณ ห้องประช ุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคาร

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ส า นั ก ง า น ม ห า วิท ย า ลั ย

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

 

วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562  ทีมงานคณะ

วิจิตรศิลป์ สร้างสรรค์รถกระทงใหญ่ ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เ พ่ือเขา้ร่วมประกวด 

ในงานประเพณีเดือนย่ีเป็งเชียงใหม่ ประจ าปี 

2562 เ พ่ื อ เ ป็นการส่ ง เส ริมและท านุบ า ร ุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์

ของทอ้งถ่ินภาคเหนือ ปีนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไดค้วา้รางวัล ชนะเลิศ การประกวดกระทงใหญ่ 

งานประเพณีเดือนย่ีเป็งเชียงใหม ่ประจ าปี 2562 

 

 

  

วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 สโมสรนกัศึกษา

มหา วิ ทยาลั ย เ ชี ย ง ใหม่  จั ด พิ ธี ไหว้คร ู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

2562 เพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงามท่ีปฏิบัติ

สืบต่อกันมา และเป็นโอกาสท่ีศิษย์จะไดแ้สดง

ความเคารพและความกตญัญกูตเวทิตาตอ่คร ู

บาอาจารย ์และมีการประกวดพานไหวค้ร ูโดย

ในปีนี้คณะวิจิตรศิลป์ รับรางวัลชนะเลิศ 

อันดับท่ี  1 พานไหว้คร ูประเภทสวยงาม  

ณ หอประชมุมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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บคุลากรสายวิชาการท่ีไดร้บัต าแหน่งทางวิชาการ 

บคุลากรท่ีไดร้บัรางวลั 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

รองศาสตราจารยอ์ศัวิณีย ์หวานจรงิ 

คณบดคีณะวิจิตรศิลป์ 

ไดร้บัโลเ่กียรตคิณุเกียรตบิัตร และเข็มที่ระลึก  

ใหเ้ป็นนกัศึกษาเกา่ดีเดน่  ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร   
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อาจารย ์ดร.พงศศิ์ริ คิดดี 

รองคณบดฝ่ีายพฒันาคณุภาพนกัศึกษา 

ไดร้บัรางวัลท่ี 3  

จากการประกวดศิลปะภาพพิมพน์านาชาต ิ 

"Prize of NBC Meshtech" The 6th NBC MESHTECH Tokyo 

International Screen Print Biennial", Tokyo, Japan. 

 

 

รองศาสตราจารยพิ์ศมยั อาวะกลุพาณิชย ์

อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการออกแบบ 

รบัรางวัลเกียรตบิตัร  

“อาจารยท่ี์มีการปฏิบตัท่ีิดใีนการจดัการเรียนรูแ้บบใหม่” 

 

อาจารยช์วรจน ์ชะวะนะเวช 

อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการออกแบบ 

รบัรางวัลเกียรตบิตัร  

“อาจารยท่ี์มีการปฏิบตัท่ีิดใีนการจดัการเรียนรูแ้บบใหม่” 

 นางทดัศร ีชยัเมคา 

พนกังานปฏิบตังิาน งานบริหารงานทัว่ไป 

รบัรางวัลชนะเลิศ  

งานวิจยั/นวัตกรรมเพื่อพฒันางาน  

ในกิจกรรม CMU KM Day ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

นางสาวสพิุศ บญุธรรม 

นกัชา่งศิลป์ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ ์

รบัรางวัลชนะเลิศ 

การประกวดภาพพิมพน์านาชาต ิ  

“3rd International Biennial of Miniprint-Laguna Paiva 

Argentina, 2018” ประเทศอารเ์จนตนิา 
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นกัศึกษาท่ีไดร้บัรางวลั 
 

 

 

 

นายวรรณวิทย ์เพ็ชรตีบ 

นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก  

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
 

รางวัลเกียรตนิยิมอนัดบั 2 เหรียญเงนิ สาขาสื่อประสม 

งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาต ิครัง้ที่ 65   

“วิถีชีวิตชนบทร่วมสมยั” 

 

นายทตัพล กาวิล 

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 4  

สาขาวิชาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ 
 

รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม การแขง่ขนัหมากรกุสากล  

กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 

 

นางสาวอารยีา หม่ืนไชยวงค ์

นกัศึกษาชัน้ปีที่ 1  

สาขาวิชาการถ่ายภาพสรา้งสรรค ์
 

รางวัลรองชนะเลิศอนัดบัที่ 1  

หวัขอ้การประกวด Creative  

งาน 3Krung x Sony Alpha University Camp 2019 

โครงการสง่เสริมการถ่ายภาพระดบัอดุมศึกษา  

จงัหวัดจนัทบรีุ 

 

 

นางสาวภาวิณี ไพรวลัย ์

นกัศึกษาสาขาวิชาภาพพิมพ ์

รางวัลชนะเลิศอนัดบั 1 

“ประกวดภาพวาดชมรมมิตรภาพไทย-ญ่ีปุ่น ครัง้ที่ 1” 
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ศิษยเ์กา่ท่ีไดร้บัรางวลั 

 

นายนรภทัร ค ามาตร 

นกัศึกษาชัน้ปีที่ 4  

สาขาวิชาการถ่ายภาพสรา้งสรรค ์

 

รางวัล ผลงานภาพถ่ายยอดเย่ียมในสาขา Emerging 

Photographer ชดุผลงาน "Sleep With  

งานเทศกาลภาพถ่ายนานาชาต ิ  

“Xishuangbanna Photo Festival 7th 2018” 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธีรวฒิุ  ค าอ่อน 
 

รางวัลรองชนะเลิศ   

ศิลปกรรมชา้งเผือกครัง้ที่  8  

หวัขอ้ “ร่ืนเริง เถลิงศก” 

ชื่อผลงาน : จลุกฐนิ ...ประเพณี ความงาม ความสขุ 

เทคนคิ    : ภาพพิมพแ์กะไม ้(Woodcut) 

 นายจกัร ีคงแกว้ 

รางวัลเหรียญทองแดง  

การประกวดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาต ิครัง้ที่ 65 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ชื่อผลงาน :  ผาหิน 

เทคนคิ    : Woodcut 

 

  

ไดร้บัคดัเลือกเป็น 1 ใน 300 ภาพ จากภาพท่ีสง่เขา้

ประกวดทัง้หมด 4,598 ภาพ ร่วมแสดงภาพพิมพ์

นานาชาตท่ีิประเทศจีน 

ชื่อผลงาน  : กอหญา้กกริมทาง - Reedy 

เทคนคิ     : Woodcut Print 
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 นายเทพพงษ ์หงษศ์รีเมือง 

รางวัลท่ี 2  

การประกวดภาพ ออมมรดกศิลป์ แผน่ดินแม่ 

ชื่อผลงาน : มรดกศิลป์ แผน่ดินแม่ 

เทคนคิ    : ภาพพิมพแ์กะไม ้

 

 

 

 

ไดร้ับรางวัล ชมเชยการประกวดภาพวาด ออมศิลป์

ร่วมสมยั เทิดไทจ้กัรีวงศ ์2562 

ชื่อผลงาน : สนุทรียะบนแผน่ดินทองแห่งราชวงศจ์กัรี 

เทคนคิ     : ภาพพิมพแ์กะไม ้

 นางสาววรศิรา อภิสมัภินวงค ์

 

รางวัลยอดเย่ียม  

สาขาศิลปะ 2 มิต ิในการประกวด  

Young Thai Artist Award 2019 

ชื่อผลงาน : พลงัแห่งสีสนัตะวันออก หมายเลข 3 

(The Power of the Eastern Color No.3) 

เทคนคิ       : ภาพพิมพแ์กะไม ้(Woodcut) 

 

   

  

   

 



 

       38 

 

 

 

 

 

 

 

     

         การวิจยั  

การบรกิารวิชาการ 
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การบรหิารงานวิจยั 

 

 

  
 

จ านวนเงินท่ีไดร้บัการสนบัสนนุ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ล าดบั แหลง่ทนุ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

1 งบประมาณแหลง่ทนุภายใน 16 1,020,000 บาท 

2 งบประมาณแหลง่ทนุภายนอก 2 9,933,000 บาท 

รวม 18 10,953,000 บาท 

 

 

ทนุวิจยัจากแหลง่ทนุภายใน  

ท่ี งานวิจยั ผ ูวิ้จยั งบประมาณ 

1 การสรา้งบทละคอนเวที One-Act 

Play เก่ียวกบัผูส้งูอายใุนจงัหวดั

เชยีงใหม ่“เร่ืองเลา่ของเรา”  

อาจารย ์ดร.กสุมุา เฟนสกี-สตาลลิ่ง 60,000 

2 จากนทิรรศการสูเ่ทศกาลภาพถ่าย 

: การพัฒนาคู่มอืเชงิปฏิบัติการเพ่ือ

น าเสนอผลงานภาพถ่ายระดบั

นานาชาติ  

อาจารยก์รรณ เกตเุวช 60,000 

3 การประยกุตใ์ชค้วามจริงเสริมกบั

งานจิตรกรรมฝาผนงัภายในวิหาร

หลวงวดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมา

ราม 

อาจารยก์ิตติ ไชยพาน 60,000 
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ท่ี งานวิจยั ผ ูวิ้จยั งบประมาณ 

4 การออกแบบสื่อออนไลนเ์พ่ือการ

ประชาสมัพันธน์กัดนตรีอิสระ  

อาจารย ์ดร.ปรัชญา คัมภริานนท ์ 60,000 

5 “เลน่แร่แปรธาต”ุ   อาจารยว์ฒิุนท ์ชาญสตบตุร 60,000

  

6 การศึกษาเวลาในงานจิตรกรรมที่

เก่ียวขอ้งกบัดนตรีระหวา่งปี ค.ศ.

1900-1950  

อาจารยอ์ภิรักษ ์เจียรพินจินนัท ์ 60,000 

7 แสง สี เสยีง และเงาจากหนงัตะลงุสู ่

การสรา้งสรรคศิ์ลปะร่วมสมยั 

รองศาสตราจารย ์ดร.สกุรี เกษรเกศรา 90,000 

8 ซอคณะดาวรุ่งเชยีงใหม ่: ประวตัิ

และบทบาทตอ่การพัฒนาการแสดง

และการศึกษาการขบัซอ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.คณิเทพ  

ปิตภุมูนิาค 

90,000 

9 ภมูทิศันว์ฒันธรรมริมฝัง่แมน่ า้ปิง :  

จากเชยีงดาวสูด่อยเตา่  

ผูช้ว่ยศาสตราจารยจ์รลัศักดิ์ ลอยม ี 90,000 

10 “ศิลปะบ าบัด” กระบวนการ

สรา้งสรรคแ์ละปฏิบัติการทศันศิลป์ 

ในชมุชนบ าบัด ทณัฑสถานหญิง 

จงัหวดัเชยีงใหม ่

ผูช้ว่ยศาสตราจารยผ์ดงุศักดิ์  คชส าโรง 90,000 

11 การพัฒนาแหลง่เรียนรู้

ศิลปวฒันธรรมลา้นนาเสมือนจริง  

ผูช้ว่ยศาสตราจารยวี์ระพันธ ์ 

 จนัทรห์อม 

90,000 

12 อตัลกัษณล์า้นนาในเพศวิถีใหม ่ ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ทุธิศักดิ์  

ภธูรารักษ ์

90,000 

13 ปัจจยัที่มผีลตอ่ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบคุลากรคณะวิจิตร

ศิลป์ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

นางสาวสลุาลกัษณ ์ขาวผอ่ง 30,000 

14 การวิเคราะหเ์สน้ทางความกา้วหนา้

เพ่ือการก าหนดต าแหนง่ทาง

วิชาการของพนกังานสายวิชาการ

สงักดัคณะวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

นางทดัศรี ชยัเมคา 30,000 

15 การประยกุตใ์ชแ้นวความคิดลีนเพ่ือ

ลดเวลาในกระบวนการสรรหา

คัดเลือกบคุลากร คณะวิจิตรศิลป์

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

นางทดัศรี ชยัเมคา 30,000 

16 ความคิดเห็นของอาจารยท์ี่มีตอ่การ

บริหารจดัการหลกัสตูร 

คณะวิจิตรศิลป์

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

นางสาววรษา สีสกลุ 30,000 

รวม 1,020,000 
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ทนุวิจยัจากแหลง่ทนุภายนอก   

 

ผลงานวิจยัท่ีไดร้บัการตีพิมพห์รอืเผยแพร ่ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ท่ี ช่ือเรือ่ง ผ ูเ้ขียน วารสาร ปีท่ี/ฉบบัท่ี 

1 แนวคิดพทุธศาสนาของ

ธรรมยตุกินกิายใน

จิตรกรรมฝาผนงัตาม

พระราชด าริ

พระบาทสมเด็จพระจอม

เกลา้เจา้อยู่หวั 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย์

ดร.สรุชยั จงจิตงาม 

วารสารวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

ปีที่ 10 ฉบบัที่ 1 

(ม.ค.-ก.ค. 62) 

2 แนวทางการจดัการ

ภาพถ่ายโบราณใน

ประเทศไทย 

อาจารยศ์ักรินทร ์

สทุธิสาร 

วารสารวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

ปีที่ 10 ฉบบัที่ 1 

(ม.ค.-ก.ค. 62) 

3 แนวคิดพระอดีตพทุธเจา้

ในงานพทุธศิลป์ลา้นนา

เพื่อการสรา้งสรรค์

ศิลปะร่วมสมยั 

รองศาสตราจารย์

ดร.ฉลองเดช  

คภูานมุาต 

วารสารวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

ปีที่ 10 ฉบบัท่ี 1 

(ม.ค.-ก.ค. 62) 

4 แนวคิดและการปฏิบตัิ

ของการแทรกแซงดว้ย

การออกแบบ 

อาจารย ์ดร.ปรชัญา  

คมัภิรานนท ์

วารสารวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

ปีที่ 10 ฉบบัที่ 2 

(ก.ค.-ธ.ค. 62) 

 

ท่ี งานวิจยั หน่วยงาน ผ ูวิ้จยั งบประมาณ 

1 โครงการพฒันา

เครือขา่ยงาน

หตัถกรรมและศิลปะ

พ้ืนบา้นสรา้งสรรค์

เชียงใหม่ 

ส านกังานปลดั 

ส านกั

นายกรฐัมนตรี 

รองศาสตราจารย ์ดร.

วรลญัจก ์บณุยสรุัตน ์

7,883,000 

2 Vernacular politics and 

Malaysian Tamil pictorial 

digital ethnography 

Harvard-Yenching อาจารยศ์รยทุธ ์ 

เอี่ยมเอ้ือยทุธ 

2,050,000 

รวม 9,933,000  
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ผลงานสรา้งสรรคข์องคณาจารยค์ณะวิจิตรศิลป์ ประจ าปี 2562  

ท่ี ช่ือผลงาน นิทรรศการ ผ ูแ้สดง สถานท่ีแสดงผลงาน วนัท่ีจดัแสดง 

ระดบันานาชาติ 

1 Untitled Pioneer in Video Art From 

Thailand, Slovenia, Norway 

Since 1980 

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุอารยา  

ราษฎรจ์ าเริญสขุ 

หอศิลปวฒันธรรมแห่ง

กรงุเทพมหานคร (BACC) 

9 พ.ค. - 30 ม.ิย. 62 

2 Nakanojo Biennale 2019 Nakanojo Biennale 2019 รองศาสตราจารยเ์กศ ชวนะลิขกิร Nakanojo Biennale 2019, 

Gunma, Japan 

24 ส.ค. - 23 ก.ย. 62 

3 Untitled "Haiku Sculpture 2019 in 

Okinawa" International 

Exhibition for Art University 

รองศาสตราจารยป์กิต บญุสทุธิ์ Okinawa Prefectural 

University of the Arts, Japan 

12 - 24 พ.ย. 62 

4 Untitled “So...” Exhibition รองศาสตราจารยเ์กศ ชวนะลิขกิร หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

3 - 8 ก.ย. 62 

5  Homage to Malevich II “So...” Exhibition Asst. Prof. Dr.Sebastien Tayac หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

3 - 8 ก.ย. 62 

6  Flora Cash “So...” Exhibition ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.มรกต  

เกษเกลา้  

หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

3 - 8 ก.ย. 62 

7 Untitled Performance Art ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์ดงุศักดิ์  

คชส าโรง 

Nakanojo Biennale 2019, 

Gunma, Japan 

24 ส.ค. - 23 ก.ย. 62 

8 Untitled "Haiku Sculpture 2019 in 

Okinawa" International E 

Exhibition for Art University 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยธ์ชัชยั หงษแ์พง Okinawa Prefectural 

University of the Arts, Japan 

12 - 24 พ.ย. 62 
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ท่ี ช่ือผลงาน นิทรรศการ ผ ูแ้สดง สถานท่ีแสดงผลงาน วนัท่ีจดัแสดง 

9 Untitled Nakanojo Biennale 2019 ผูช้ว่ยศาสตราจารยช์ชัวาล นลิสกลุ Nakanojo Biennale 2019, 

Gunma, Japan 

24 ส.ค. - 23 ก.ย. 62 

10 Untitled Nakanojo Biennale 2019 ผูช้ว่ยศาสตราจารยธ์ชัชยั หงษแ์พง Nakanojo Biennale 2019, 

Gunma, Japan 

24 ส.ค. - 23 ก.ย. 62 

11 Untitled "Haiku Sculpture 2019 in 

Okinawa" International 

Exhibition for Art University 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยธ์ชัชยั หงษแ์พง Okinawa Prefectural 

University of the Arts, Japan 

12 - 24 พ.ย. 62 

12 Birth – Death series ASEAN Culture and Artistic 

Creation Seasons (Season 1) 

“Beautiful Xiamen and Cultural 

Jimei”, Fujian, China 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ากล  

สทุธิมาลย ์

ASEAN Culture and Artistic 

Creation Seasons (Season 1) 

“Beautiful Xiamen and 

Cultural Jimei”, Fujian, China 

22 - 25 ม.ค. 62 

13 Untitled "Haiku Sculpture 2019 in 

Okinawa" International 

Exhibition for Art University 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ทุธิศักดิ์  

ภธูรารักษ ์

Okinawa Prefectural 

University of the Arts, Japan 

12 - 24 พ.ย. 62 

14  Alien Species “So...” Exhibition ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์งกรานต ์  

สดุหอม 

หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

3 - 8 ก.ย. 62 

15  Be Free “So...” Exhibition ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์ดงุศักดิ์  

คชส าโรง 

หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

3 - 8 ก.ย. 62 

16  Trace of Origin “So...” Exhibition ผูช้ว่ยศาสตราจารยกิ์ตต ิ มาลีพันธุ ์ หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

3 - 8 ก.ย. 62 

17  Silver Sky 1-2 “So...” Exhibition ผูช้ว่ยศาสตราจารยช์ชัวาล นลิสกลุ หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

3 - 8 ก.ย. 62 
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18 Untitled Pioneer in Video Art From 

Thailand, Slovenia, Norway 

Since 1980 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยโ์ฆษติ  

จนัทรทิพย ์

หอศิลปวฒันธรรมแห่ง

กรงุเทพมหานคร (BACC) 

9 พ.ค. - 30 มิ.ย. 62 

19  Winter “So...” Exhibition Assoc. Prof. Jan Theo De 

Vleeshauwer 

หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

3 - 8 ก.ย. 62 

20  Untitled 2019 Asia Pacific Lacquer X 

Local Creation Forum, Nantou, 

Taiwan. Symposium 

อาจารย ์ดร.สมุนสัยา โวหาร 2019 Asia Pacific Lacquer X 

Local Creation Forum, 

Nantou, Taiwan. Symposium 

28 - 30 ส.ค. 62 

21 Endlessness in Painting “So...” Exhibition อาจารย ์ดร.ศิรประภา จา่ปะคัง หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

3 - 8 ก.ย. 62 

22 Untitled The Asian Artist Moving Image 

Platform (AAMP) 

อาจารยว์ฒิุนท ์ชาญสตบตุร Bucheon Art Bunker, Korea 9 - 13 ม.ค. 62 

23 Untitled Pioneer in Video Art From 

Thailand, Slovenia, Norway 

Since 1980 

อาจารยว์ฒิุนท ์ชาญสตบตุร หอศิลปวฒันธรรมแห่ง

กรงุเทพมหานคร (BACC) 

9 พ.ค. - 30 มิ.ย. 62 

24 Exchange Rate Exchange Rate อาจารยว์ฒิุนท ์ชาญสตบตุร Nakanojo Biennale 2019, 

Gunma, Japan 

24 ส.ค. - 23 ก.ย. 62 

25 Relation 2019 series Relation 2019 series อาจารยธ์นชัชา ไชยรินทร ์ Nakanojo Biennale 2019, 

Gunma, Japan 

24 ส.ค. - 23 ก.ย. 62 

26 เทศกาลภาพถ่าย

เชยีงใหม ่กระบวนการ

และการจดัตัง้ 

PASA Festival, Korea อาจารยก์รรณ เกตเุวช PASA Festival, Korea 30 ส.ค. - 8 ก.ย. 62 
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27 2019 : Thailand Artist 

section  

PASA Festival, Korea อาจารยณั์ฏฐ ์บวรพัฒนน์นท ์ PASA Festival, Korea 30 ส.ค. - 8 ก.ย. 62 

28 Untitled “So...” Exhibition อาจารยอ์ภิรักษ ์เจียรพินจินนัท ์ หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

 

3 - 8 ก.ย. 62 

29 Pagoda ASEAN Culture and Artistic 

Creation Seasons (Season 1) 

“Beautiful Xiamen and Cultural 

Jimei”, Fujian, China 

อาจารยอ์ภิรักษ ์เจียรพินจินนัท ์ ASEAN Culture and Artistic 

Creation Seasons (Season 1) 

“Beautiful Xiamen and 

Cultural Jimei”, Fujian, China 

8 - 16 ก.ย. 62 

30 Untitled "Haiku Sculpture 2019 in 

Okinawa" International 

Exhibtion for Art University 

อาจารยว์ฒิุนท ์ชาญสตบตุร  Okinawa Prefectural 

University of the Arts, Japan 

12 - 24 พ.ย. 62 

31 Untitled "Haiku Sculpture 2019 in 

Okinawa" International 

Exhibtion for Art University 

อาจารยก์รินคณา คงเพชร Okinawa Prefectural 

University of the Arts, Japan 

12 - 24 พ.ย. 62 

32 Untitled "Haiku Sculpture 2019 in 

Okinawa" International 

Exhibtion for Art University 

อาจารยธ์นชัชา ไชยรินทร ์ Okinawa Prefectural 

University of the Arts, Japan 

12 - 24 พ.ย. 62 

33 “We have found in the 

ashes what we lost in the 

fire” Sereies. 

“So...” Exhibition Rushdi Anwar หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

3 - 8 ก.ย. 62 

34 Indochina Diary “So...” Exhibition Dorothea Fleiss หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

3 - 8 ก.ย. 62 
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35 Micro-breez,1 “So...” Exhibition Montana Coll Torrey หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

3 - 8 ก.ย. 62 

36 Untitled "Haiku Sculpture 2019 in 

Okinawa" International 

Exhibtion for Art University 

Ian Bonde Okinawa Prefectural 

University of the Arts, Japan 

 

12 - 24 พ.ย. 62 

37 Untitled นทิรรศการ "Road Through 

Kurdistan" 

Rushdi Anwar P21 GALLERY สหราช

อาณาจกัร 

3 - 26 ต.ค. 62 

38 Untitled The National 2019: New 

Australian Art 

Rushdi Anwar ART GALLERY OF NSW 

(AGNSW) Australia 

29 มี.ค. - 21 ก.ค. 62 

39 Untitled 13
th 

Havana Biennial 2019: 

"LA CONSTRUCCIÓN DE LO 

POSIBLE" 

Rushdi Anwar The Casa de Asia Museum, 

Cuba 

12 เม.ย. - 12 พ.ค. 

62 

ระดบัความรว่มมือระหว่างประเทศ 

1 …you? นทิรรศการแลกเปลี่ยนภาพ

พิมพ ์(Mexico-Thailand 

Printmaking Exchange 2019)  

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุพงศเ์ดช 

ไชยคตุร 

พิพิธภณัฑจ์ฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั กรงุเทพฯ 

4 - 20 พ.ย. 62 

2  My Face UMCS - CMU ART 

EXHIBITION 

COLLABORATION 2019 

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุพงศเ์ดช 

ไชยคตุร 

หอศิลปวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

2 - 15 ธ.ค. 62 

3 My Face นทิรรศการ “Messages from 

Thailand”  

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุพงศเ์ดช 

ไชยคตุร 

Provincial Public Library 

Gallery & Museum, Lublin, 

Poland 

16 ต.ค. - 15 พ.ย. 62 
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4 Yoga Anatomy #5 นทิรรศการ “Messages from 

Thailand”  

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุรสลิน 

กาสต ์

Provincial Public Library 

Gallery & Museum, Lublin, 

Poland 

16 ต.ค. - 15 พ.ย. 62 

5  Untitled Blossoming Across the Oceans 

China Handcraft Art Exhibition 

between Shanghai Academy of 

Fine Arts and Faculty of Fine 

Arts, Chiang Mai University 

รองศาสตราจารยค์นธาภรณ ์ 

เมยีรแ์มน 

หอ้งแสดงนทิรรศการ 

ชัน้ 1 คณะวิจิตรศิลป์ 

22 - 25 ม.ค. 62 

6  Nature to Creation Blossoming Across the Oceans 

China Handcraft Art Exhibition 

between Shanghai Academy of 

Fine Arts and Faculty of Fine 

Arts, Chiang Mai University 

รองศาสตราจารยพิ์ศมยั  

อาวะกลุพาณิชย ์

หอ้งแสดงนทิรรศการ 

ชัน้ 1 คณะวิจิตรศิลป์ 

22 - 25 ม.ค. 62 

7 Some Deaths Can’t Be 

Buried 

Solo Exhibition ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ทศันยั 

เศรษฐเสรี 

YUVUZ Gallery, Singapore 6 มี.ค. - 13 เม.ย. 62 

8  พระเจา้ไมล้า้นนา Blossoming Across the Oceans 

China Handcraft Art Exhibition 

between Shanghai Academy of 

Fine Arts and Faculty of Fine 

Arts, Chiang Mai University 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ากล  

สทุธิมาลย ์

หอ้งแสดงนทิรรศการ 

ชัน้ 1 คณะวิจิตรศิลป์ 

22 - 25 ม.ค. 62 

9 Love Blossom Happiness 

2016 

นทิรรศการ “Messages from 

Thailand”  

ผูช้ว่ยศาสตราจารยช์ยัวฒิุ  

ร่วมฤดีกลู 

Provincial Public Library 

Gallery & Museum, Lublin, 

Poland 

16 ต.ค. - 15 พ.ย. 62 
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10  Love-Blossom-

Happiness 2016 

UMCS - CMU ART 

EXHIBITION 

COLLABORATION 2019 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยช์ยัวฒิุ  

ร่วมฤดีกลู 

หอศิลปวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

2 - 15 ธ.ค. 62 

11 Siam - Land of prosperity 

No.1 

นทิรรศการ “Messages from 

Thailand”  

อาจารย ์ดร.พงศศิ์ริ คิดดี Provincial Public Library 

Gallery & Museum, Lublin, 

Poland 

16 ต.ค. - 15 พ.ย. 62 

12 Siam-Land of Prosperity 

No.1 

UMCS - CMU ART 

EXHIBITION 

COLLABORATION 2019 

อาจารย ์ดร.พงศศิ์ริ คิดดี หอศิลปวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

2 - 15 ธ.ค. 62 

13 The Relationship between 

body and mind Cycle the 

series #5 

นทิรรศการ “Messages from 

Thailand”  

อาจารย ์ดร.นพเกลา้ ศรีมาตยก์ลุ Provincial Public Library 

Gallery & Museum, Lublin, 

Poland 

16 ต.ค. - 15 พ.ย. 62 

14  The Relationship between 

Body and Mind: Sycle the 

Series #5 

UMCS - CMU ART 

EXHIBITION 

COLLABORATION 2019 

อาจารย ์ดร.นพเกลา้ ศรีมาตยก์ลุ หอศิลปวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

2 - 15 ธ.ค. 62 

15 Heal No.3 นทิรรศการ “Messages from 

Thailand”  

อาจารยธ์นษิฐา นนัทาพจน ์ Provincial Public Library 

Gallery & Museum, Lublin, 

Poland 

16 ต.ค. - 15 พ.ย. 62 

16  Heal No.3, Heal No.2 UMCS - CMU ART 

EXHIBITION 

COLLABORATION 2019 

อาจารยธ์นษิฐา นนัทาพจน ์ หอศิลปวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

2 - 15 ธ.ค. 62 
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17 Buildind นทิรรศการ “Messages from 

Thailand”  

อาจารยไ์ตรรัตน ์ศรีบริุนทร ์ Provincial Public Library 

Gallery & Museum, Lublin, 

Poland 

16 ต.ค. - 15 พ.ย. 62 

18  Building UMCS - CMU ART 

EXHIBITION 

COLLABORATION 2019 

อาจารยไ์ตรรัตน ์ศรีบริุนทร ์ หอศิลปวฒันธรรม 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

2 - 15 ธ.ค. 62 

ระดบัชาติ 

1  Untitled นทิรรศการ "ภาพตอ่ : 

สงคราม" โดย "ทนุสรา้งสรรค์

ศิลปกรรม ศิลป์  

พีระศรี ครั้งที่ 18 : The 18
th
 

Silpa Bhirasri Creativity Grants” 

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุพงศเ์ดช 

ไชยคตุร 

หอศิลป์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร (วงัทา่พระ) 

10 ม.ค. - 2 ก.พ. 62 

2 …you? นทิรรศการแลกเปลี่ยนภาพ

พิมพไ์ทย-เม็กซิโก  

(Mexico-Thailand  

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุพงศเ์ดช 

ไชยคตุร 

หอศิลปวฒันธรรมแห่ง

กรงุเทพมหานคร  

15 - 20 ต.ค. 62 

3 War War War นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุพงศเ์ดช 

ไชยคตุร 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 

หอศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

4 Dog Printmaking exhibition ศาสตราจารยเ์กียรติคณุพงศเ์ดช 

ไชยคตุร 

หอ้งแสดงนทิรรศการ 

ชัน้ 1 คณะวิจิตรศิลป์ 

18 - 29 ม.ีค. 62 

5 Jigsaw puzzle : war, 

2019 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุพงศเ์ดช 

ไชยคตุร 

หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

6  Yoga Anatomy#1, Yoga 

Anatomy#2 2018 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุรสลิน 

กาสต ์

หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 
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7 A Novel's Map, 2019 Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุอารยา  

ราษฎรจ์ าเริญสขุ 

หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

8 อโรคะ โยคะ 2 นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุรสลิน 

กาสต ์

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  

หอศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

9 ทองถนมิ นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

รองศาสตราจารย ์ดร.รงคกร 

อนนัตศานต ์

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  

หอศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

10 จิตผลิบาน - Blossom 

Mind 

นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

รองศาสตราจารย ์ดร.ทิพวรรณ  

ทัง่มัง่ม ี

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  

หอศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

11 Light colour and sound of 

the contemporary folklore 

shadow puppets, 2019 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

รองศาสตราจารย ์ดร.สกุรี   

เกษรเกศรา 

หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

12 ไทย...แสงสีแห่งการเลน่

เงายคุสมยัใหม ่

นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

รองศาสตราจารย ์ดร.สกุรี  

เกษรเกศรา 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  

หอศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

13 Past Buddhas นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

รองศาสตราจารย ์ดร.ฉลองเดช  

คภูานมุาต 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  

หอศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

14 Untitled นทิรรศการ "The Buddhas of 

The Past อดีตพทุธเจา้" 

รองศาสตราจารย ์ดร.ฉลองเดช   

คภูานมุาต 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  

หอศิลป์ 

16 พ.ย. - 26 ธ.ค. 62 

15 ปริศนาแห่งธรรม  

(จากวสัดรีุไซเคิล) 

นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

รองศาสตราจารยอ์ศัวิณีย ์ 

หวานจริง 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  

หอศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 
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16 ภมูปัิญญาหนองควาย 2 นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

รองศาสตราจารยค์นธาภรณ ์ 

เมยีรแ์มน 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  

หอศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

17 ความเชือ่มัน่และศรัทธา นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

รองศาสตราจารยป์กรณภ์ทัร ์ 

จนัทะไขส่ร 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  

หอศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

18 หอมดอกหนา้บา้น Printmaking exhibition รองศาสตราจารยป์กรณภ์ทัร ์ 

จนัทะไขส่ร 

หอ้งแสดงนทิรรศการ 

ชัน้ 1 คณะวิจิตรศิลป์ 

18 - 29 ม.ีค. 62 

19 เสาบัว นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

รองศาสตราจารยป์กิต บญุสทุธิ์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  

หอศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

20 New September, 2019 Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

รองศาสตราจารยย์พุา มหามาตร  หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

21 Untitled ON EARTH Art Exhibition รองศาสตราจารยเ์กศ ชวนะลิขกิร Viridian Art Gallery,  

Chiang Mai 

23 ก.พ. - 30 เม.ย. 62 

22 Untitled, 2018 Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

รองศาสตราจารยเ์กศ ชวนะลิขกิร หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

23 Vertical Words, 2019 Elementary Complexity: individual 

art practices in visual art 

รองศาสตราจารยธ์งชยั  

ยคุันตพรพงษ ์  

หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

24 กบัดกัแห่งโชคชะตา, 

2019 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

รองศาสตราจารยส์นุทร สวุรรณ

เหม 

หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

25 Refugee Performance Art, 

2019 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

รองศาสตราจารยอ์ดุม ฉิมภกัดี หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 
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26 มลภาวะของ

สภาพแวดลอ้ม 

นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

รองศาสตราจารยอ์ดุม ฉิมภกัดี พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

27 Inside and Outside, 2019 Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

รองศาสตราจารยป์กิต บญุสทุธิ์ หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

28 กบัดกัแห่งโชคชะตา นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

รองศาสตราจารยส์นุทร  

สวุรรณเหม 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

29 II-Artist, Artist-teacher 

and "non-artist teacher", 

2019 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

Asst. Prof. Dr.Sebastien Tayac หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

30 Homage to Malevich III นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

Asst. Prof. Dr.Sebastien Tayac พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

31 Continuous Change, 

2019 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.มรกต  

เกษเกลา้  

หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

32  Interval Time Metaphorical Landscapes 

(ทิวทศันอ์ปุมา) - Interval Time 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.มรกต  

เกษเกลา้  

ศนูยศิ์ลปะบา้นตึก เชยีงใหม่ 13 - 27 ม.ค. 62 

33 ซากปรักหักพังและ

ชิน้สว่นของการผลิตซ า้

ทางวฒันธรรม 

นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กรกฎ  

ใจรักษ ์

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

34 ภาพทิวทศันผ์า่นรเูข็ม นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อษัฎา  

โปรานานนท ์

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

35 จิตรกรรมอดีต

พระพทุธเจา้ ในหอ้งกรุ

นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สรุชยั  

จงจิตงาม 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 
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เจดียว์ดัอโุมงคส์วนพทุธ

ธรรม 

36 อตัลกัษณล์า้นนาในเพศ

วิถีใหม ่

นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ทุธิศักดิ์  

ภธูรารักษ ์

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

37 Go to Gym, Selfie, 

Shopping 2019 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ทุธิศักดิ์  

ภธูรารักษ ์

หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

38 INGREDIENTS I, 2019 Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์งกรานต ์  

สดุหอม 

หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

39 ผมมบีางอย่างจะแบ่งปัน

กบัคณุในความมดื 

นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์ดงุศักดิ์  

คชส าโรง 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

40 I Have Something to 

Shere with You in the 

Drak, 2019 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยพ์ดงุศักดิ์  

คชส าโรง 

หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

41 Trace of Origin นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยก์ิตต ิมาลีพันธุ ์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

42 Traces of Creator, 2019 Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยก์ิตต ิ มาลีพันธุ ์ หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

43 Electronice scape 1, 

2019, Electronice scape 

2, 2019 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยช์ชัวาล นลิสกลุ หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 
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44 Bucket Dog, 2019 Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยศ์ภุชยั  

ศาสตรส์าระ  

หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

45 รปูลกัษณเ์คร่ืองใชใ้นชวิีต 

ประจ าวนั 

นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยธ์ชัชยั หงษแ์พง พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

46 รปูลกัษณเ์คร่ืองใชใ้นวิถี

ชวิีตชมุชนลา้นนาม, 

2019 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยธ์ชัชยั หงษแ์พง หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

47 พทุธภมู ิ พทุธภมู ิ ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ากล  

สทุธิมาลย ์

เชยีงใหมอ่ารต์มวิเซียม 10 - 23 ก.พ. 62 

48 เกิด - ดบั นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ากล  

สทุธิมาลย ์

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

49 มติิแห่งศรัทธา Printmaking exhibition ผูช้ว่ยศาสตราจารยช์ยัวฒิุ  

ร่วมฤดีกลู 

หอ้งแสดงนทิรรศการ 

ชัน้ 1 คณะวิจิตรศิลป์ 

18 - 29 มี.ค. 62 

50 Love-Blossom-

Happiness#4, 2017 

Love-Blossom-

Happiness#5, 2018 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยช์ยัวฒิุ  

ร่วมฤดีกลู 

หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

51 KING AND QUEEN  

(RAMA 10x 2019) 

นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยช์ยัวฒิุ  

ร่วมฤดีกลู 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

52 Untitled The Post-Superhumanity 

2019 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยโ์ฆษติ  

จนัทรทิพย ์

THINK PARK, MAYA, 

THAPAE GATE 

22 ส.ค. 62 

53 THE POST-

SUPERHOMANITY/Supersexua

lity Series,  

2010-2019 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยโ์ฆษติ  

จนัทรทิพย ์

หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 
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54 PAINT IT BEFORE YOU 

EAT IT 

นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

Assoc. Prof. Jan Theo De 

Vleeshauwer 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

55 Mountains and Lakes, 

2018 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

Assoc. Prof. Jan Theo De 

Vleeshauwer 

หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

56 แมน่ า้ปิง นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยจ์รลัศักดิ์ ลอยม ี พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

57 นทิรรศการไรก้ าแพง นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยวี์ระพันธ ์ 

จนัทรห์อม 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

58 เสน้ สรา้ง สาน (Thread / 

Form / Basketry) 

เสน้ สรา้ง สาน (Thread / 

Form / Basketry) 

อาจารย ์ดร.สมุนสัยา โวหาร หอ้งนทิรรศการ TCDC 

เชยีงใหม ่

12 มี.ค. - 12 พ.ค. 62 

59 ปีติในรอยธรรม 

หมายเลข 14 

นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

อาจารย ์ดร.พงศศิ์ริ คิดดี พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

60 Colours of Faith and 

Serenity  

Printmaking exhibition อาจารย ์ดร.พงศศิ์ริ คิดด ี หอ้งแสดงนทิรรศการ 

ชัน้ 1 คณะวิจิตรศิลป์ 

18 - 29 มี.ค. 62 

61 บรรยากาศของสีแห่ง

ความศรัทธาและสงบสขุ 

หมายเลข 1, 2019 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

อาจารย ์ดร.พงศศิ์ริ คิดดี หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

62 The Relationship between 

Body and Mind : Cycle 

The Series #3, 2019 

 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

อาจารย ์ดร.นพเกลา้ ศรีมาตยก์ลุ หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

63 Balance body and Mind 

2019 no.2 

นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

อาจารย ์ดร.นพเกลา้ ศรีมาตยก์ลุ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 
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64 Untitled นทิรรศการ "Rak assemble 

collective" 

อาจารย ์ดร.สมุนสัยา โวหาร S.A.C. Art Lab เชยีงใหม ่ 10 ต.ค. - 20 ธ.ค 62 

65 การตกแตง่บา้นพักอาศัย

ขนุนางในเขตเกรสิโวด็อง

และเวียนนวัระหวา่ง

คริสตศ์ตวรรษที่ 13 - 

16 

นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

อาจารย ์ดร.ศภุมน พีรพรพิศาล พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

66 สาหร่ายความงามบนโลก

ใบจิ๋ว 

นทิรรศการ ARS Suthepensis 

2019 by Doi Suthep Center  

อาจารย ์ดร.ศภุมน พีรพรพิศาล ศนูยธ์รรมชาติวิทยาดอยสุ

เทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะ

วิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

29 พ.ย. - 27 ธ.ค. 62 

67 ปลายฤดฝูนและสตัวเ์ลี้ยง

ของเพ่ือนผูเ้ชา่อพาทรท์

เมน้ท ์

นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

อาจารย ์ดร.วรรณฉุัตร ลิขติมานนท ์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

68 Endlessness, 2019 Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

อาจารย ์ดร.ศิรประภา จา่ปะคัง หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

69 ร่องรอยของกาลเวลา นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

อาจารย ์ดร.ศิรประภา จา่ปะคัง พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

70 บันทึกการเดินทาง นทิรรศการ ARS Suthepensis 

2019 by Doi Suthep Center  

อาจารย ์ดร.ศิรประภา จา่ปะคัง ศนูยธ์รรมชาติวิทยาดอยสุ

เทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะ

วิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

29 พ.ย. - 27 ธ.ค. 62 
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ท่ี ช่ือผลงาน นิทรรศการ ผ ูแ้สดง สถานท่ีแสดงผลงาน วนัท่ีจดัแสดง 

71 Space-Time, 2018, 

Space-Time, 2019 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

อาจารยไ์ชยยศ จนัทราทิตย ์ หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

72 กาล-เทศะ นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

อาจารยไ์ชยยศ จทัราทิตย ์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

73 บอกใบ ้ นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

อาจารยณั์ฏฐ ์บวรพัฒนนท ์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

74 Deciphering Subjectivity 

Series 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

อาจารยว์ฒิุนท ์ชาญสตบตุร  หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

75 Untitled Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

อาจารยก์รินคณา คงเพชร หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

76 เคร่ืองประดบัและเคร่ือง

แตง่กายที่ไดร้ับแรง

บันดาลใจจากรปูแบบและ

วสัดชุาติพันธุม์ง้ 

ออกแบบโดย  

คณุกฤษณพงศ ์สิทธิ

ปัญญา 

นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

อาจารยณั์ฐพล นกุลูคาม พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

77 บา้น - Home นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

อาจารยไ์ตรรัตน ์ศรีบริุนทร ์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

78 รปูทรงจากความผกูพัน 

(1) 

นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

อาจารยธ์นษิฐา นนัทาพจน ์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 
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ท่ี ช่ือผลงาน นิทรรศการ ผ ูแ้สดง สถานท่ีแสดงผลงาน วนัท่ีจดัแสดง 

79 In the eye of other 2017 

และ  The Archival Impluse 

2018 

 

นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

อาจารยป์ฐมพงศ ์มานะกิจสมบรูณ ์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

80 มองสงู นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

 

อาจารยป์รฉัตร ศรีสขุ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

81 At Twilight, 2019 Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

อาจารยอ์ภิรักษ ์เจียรพินจินนัท ์ หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

82 Welcome, 2017 Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

อาจารยธ์นชัชา ไชยรินทร ์ หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

83 เสพศิลป์ นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

อาจารยวี์รพล สวุรรณกระจา่ง พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

84 Colors of Human นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

อาจารยศ์ักรินทร ์สทุธิสาร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

85 "ผโีพง" ต านานผลีา้นนา นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

อาจารยส์ิริวิชย ์พงัสวุรรณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

86 คน นทิรรศการ 36 ปี  

คณะวิจิตรศิลป์ มช. 

อาจารยส์าวิตร ประเสริฐพันธุ ์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอ

ศิลป์ 

8 - 28 พ.ย. 62 

87 Facing living: The Past in 

the Present, 2015 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

Rushdi Anwar หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 



 

       59 

 

ท่ี ช่ือผลงาน นิทรรศการ ผ ูแ้สดง สถานท่ีแสดงผลงาน วนัท่ีจดัแสดง 

88 We have found in the 

ashes what we have lost in 

the fire 

We have found in the ashes 

what we have lost in the fire 

Rushdi Anwar พิพิธภณัฑศิ์ลปะร่วม

สมยัใหมเ่อ่ียม เชยีงใหม ่

15 ก.พ - 10 มี.ค. 62 

89 INDOCHINA DIARY, 

2019 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

Dorothea Fleiss หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

90 Vestiges of Foreign 

Memories 

Vestiges of Foreign Memories Dorothea Fleiss หอ้งแสดงนทิรรศการ 

ชัน้ 1 คณะวิจิตรศิลป์ 

6 - 17 ก.ย. 62 

91 Past and Present 

Memories of Nature 

นทิรรศการ ARS Suthepensis 

2019 by Doi Suthep Center  

Dorothea Fleiss ศนูยธ์รรมชาติวิทยาดอยสุ

เทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะ

วิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

29 พ.ย. - 27 ธ.ค. 62 

92 Two Breezes, 2019 Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

Montana Coll Torrey หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

93 Dice, 2019 Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

Ian Bonde หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

94 L. Loud O. Orifice V. 

Various E.Environment, 

2019 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

Hyun Mi Roh หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 
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ท่ี ช่ือผลงาน นิทรรศการ ผ ูแ้สดง สถานท่ีแสดงผลงาน วนัท่ีจดัแสดง 

95 A Manifesto on Love, 

2019 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

Nicolas Kolonias หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

96 The Broken Bridal Horse, 

2015 

Elementary Complexity: 

individual art practices in visual 

art 

Tran Tuan หอศิลปวฒันธรรม

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่

9 - 29 ส.ค. 62 

97 THE RHYTHM OF 

RAINY SEASON 

Printmaking exhibition นางสาวสพิุศ บญุธรรม หอ้งแสดงนทิรรศการ 

ชัน้ 1 คณะวิจิตรศิลป์ 

18 - 29 มี.ค. 62 



 

       61 

 

วารสารวิจิตรศิลป์ 
 

 

 

วารสารวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับท่ี 1 มกราคม – 

มิถนุายน  และฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธนัวาคม ประเภทของบทความท่ีเผยแพร่  ไดแ้ก่ 1) บทความ

วิจัย บทความวิชาการ หรือบทความงานสรา้งสรรค ์2) บทความวิจารณ์หนังสือ (book review) 

หรือบทความปริทัศน ์(review article) ท่ีน าเสนอองคค์วามรู ้แนวคิด ทฤษฎี วิธีการ การวิจัย หรือ

กระบวนการอันเกี่ยวขอ้งกบัสาขาวิชาดา้นศิลปกรรมศาสตร ์เช่น ทัศนศิลป์ การออกแบบ ประยกุต์

ศิลป์ ดนตรี การแสดง สื่อศิลปะ การออกแบบสื่อ ศิลปะการถ่ายภาพ ปรัชญาศิลป์ สนุทรียศาสตร ์

ประวัตศิาสตรศิ์ลป์ หรือโบราณคดี  

  

วารสารวิจิตรศิลป์ ผ่านการประเมินคณุภาพวารสารในฐานขอ้มลูของ TCI รอบที่ 4 และถกูจัด

ใหเ้ป็นวารสารกล ุ่มท่ี 1 (ศนูย ์TCI รบัรองคณุภาพตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไปจนถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567) 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม – มิถนุายน 2562)             ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม - ธนัวาคม 2562) 
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การบริการวิชาการ  

 

วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2562  คณะวิจิตรศิลป์ ร่วมกับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จัดการ

ประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งท่ี 20 ในหัวขอ้ “ของขวัญแด่พระราชา” โดยเปิด

โอกาสใหน้ักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนบุาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. ร่วมแข่งขัน

ประกวดวาดภาพระบายสี และวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 มีพิธีมอบรางวัลการประกวดศิลปกรรม 

ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งท่ี 20 พรอ้มทั้งมีพิธีเปิดนิทรรศการภาพวาดท่ีไดร้ับรางวัล และ

นิ ท รรศการ ศิ ลปกรรม  ปตท .  ครั้ ง ท่ี  34 สัญจรภาค เหนื อ  ณ  หอ ศิ ลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

วนัท่ี 11-22 มีนาคม 2562 คณะวิจิตรศิลป์ จัดโครงการศิลปะส าหรบัเด็กภาคฤดรูอ้น ปี 2562  

โดยกลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ นักเรียนตั้งแต่ระดับอนบุาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เขา้ร่วมอบรม

หลกัสตูรตา่ง ๆ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เช่น ศิลปะทัว่ไป Photo Kids, Modern 

Jazz, Cover Dance 
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วันท่ี 29 กันยายน 2562 คณะวิจิตรศิลป์ ร่วมมือกับชมุชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ ร่วม

สรา้งสรรคง์านศิลปกรรมชมุชน บนพ้ืนที่สาธารณะ ภายใตแ้นวคิด "ร่วมแรง ร่วมใจ สรา้งไทยไปดว้ยกนั" 

สรา้งโอกาสใหก้ับคนในชมุชน วัด ศิลปินอิสระ ศิลปินทอ้งถ่ิน ศิลปินแห่งชาติ ไดม้ีส่วนร่วมสรา้งสรรคง์าน

ศิลปกรรมชมุชน คณาจารยแ์ละนกัศึกษา จาก 4 สถาบันการศึกษา ประกอบดว้ย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่และมหาวิทยาลัยจฬุาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ่ร่วมจัดโครงการศิลปกรรมชมุชน Chiangmai Street Arts โดยผลงานส่วนหนึง่ 

บนผนังศาลาวัด  ณ วัดศรีนวรัฐ  (ทุ่ ง เสี้ ยว)  อ .สัน ป่าตอง เ ป็นผลงานของคณะวิจิตรศิลป์  

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วั น ท่ี  2 8  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 6 2  

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ต ้อนรับนักเ รียนจากโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย   โดยมี เ จ้าหน้า ท่ีน า เ ย่ียมชม

นิทรรศการภายในหอศิลปวัฒนธรรมฯ 

รวมถึงการจัดท ากิ จกรรม อบรมเชิ ง

ปฏิบัติการการวาดการต์นูเบ้ืองตน้ เพ่ือเป็น

การ ให้คว ามรู้ด ้า น ศิลป ะ แก่นัก เ รี ยน 

ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

 

วั น ท่ี  2- 3 พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2562  

คณะวิจิตรศิลป์ จดัโครงการเรียนรูร้่วมกนั 

สร้างพลังสู่สังคม ครั้ง ท่ี  10 เ พ่ือร่วม

แลกเปลี่ยน เรียนรู ้มมุมอง แนวคิด และ

การอยู่ร่วมกันในสังคม การมีน ้าใจเอ้ือ

อาทร ชว่ยเหลือซ่ึงกนัและกนั การใหโ้อกาส

รวมพลังเพ่ือสรา้งสังคมใหด้ีงามภายใน

งานไดม้ีกิจกรรมการจ าลองฐานเพ่ือให้

ผูร้่วมงานไดฝึ้กการช่วยเหลือผูอ่ื้น การ

ช่วยเหลือผู้พิการอย่างถูก วิ ธี  ณ หอ

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม 



 

 

คณะผ ูท้ ำงำนจดัท ำรำยงำนประจ ำปี 2562 

 

 

ท่ีปรกึษำ 

รองศาสตราจารยอ์ศัวิณีย ์หวานจริง             คณบดคีณะวิจิตรศิลป์ 

 

บรรณำธิกำร 

รองศาสตราจารยป์กรณภ์ทัร ์จนัทะไขส่ร        รองคณบดฝ่ีายบริหาร 

รองศาสตราจารย ์ดร.รงคกร อนนัตศานต ์     รองคณบดฝ่ีายวิชาการ 

อาจารย ์ดร.พงศศิ์ริ คิดด ี                           รองคณบดฝ่ีายพฒันาคณุภาพนกัศึกษา 

 

รองบรรณำธิกำร 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยธ์ชัชยั หงษแ์พง ผูช้ว่ยคณบด ี 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยก์ิตต ิมาลีพันธุ ์ ผูช้ว่ยคณบดี  

 

คณะท ำงำนฝ่ำยรวบรวมขอ้มลู 

นางสาวสลุาลกัษณ ์ ขาวผอ่ง คณะท างาน 

นางทดัศรี  ชยัเมคา คณะท างาน 

นางฐานติา  ชา่งกิจจา คณะท างาน 

นางฆนาวรี  เจียตระกลู คณะท างาน 

นางสาวเมวิกา  หาญกลา้ คณะท างาน 

นางสาววรรณภา แกว้ทอง คณะท างาน 

นางสาวรตันาภรณ ์ ยศเวียง คณะท างาน 

นายบณัฑติ  สริุยะมงคล คณะท างาน 

นางสาวนริศรา  มว่งศรี คณะท างาน 

นางสาวสายชล นพพนัธุ ์ คณะท างาน 

นางสาวเสาวนยี ์ทิพยเนตร คณะท างาน 

นางสาววรษา  สีสกลุ เลขานกุาร 
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