
 
 
 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. คํานําหนาชื่อ  ผศ.เบญจพร ประจง
2. วันที่เริ่มบรรจุ/เริ่มงาน   1 มิถุนายน 
3. ตําแหนงงานปจจุบัน   อาจารยประจําสาขาวิชาทัศนศิลป
4. หมายเลขบัตรประชาชน   
5. วัน เดือน ป เกิด    11 กุมภาพันธ 
6. ศาสนา พุทธ   สัญชาติ  ไทย   เชื้อชาติ

สถานภาพทางทหาร  - 
7. ที่อยูปจจุบัน   

เลขที ่ 53/51  หมูที ่2   ถนน
จังหวัดจันทบุรี  รหัสไปรษณีย 22000
LINE ID  deaw_benchaphon 

8. ที่อยูตามทะเบียนบาน 
เลขที่   215   หมูที่  2   ถนน
จังหวัด ตราด  รหัสไปรษณีย  23000 
LINE ID  deaw_benchaphon 

9. ระดับการศึกษา 
9.1 ระดับปริญญาตรี  

คุณวุฒิ    ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภาพพิมพ 
  ปที่จบ   2544  

9.2 ระดับปริญญาโท   
คุณวุฒิ    ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา  ภาพพิมพ 
  ปที่จบ   2548  

9.3 ระดับปริญญาเอก  
คุณวุฒิ  -  
สาขาวิชา -  
  ปที่จบ  -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมรายงานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บญจพร ประจง      

มิถุนายน 2549     
อาจารยประจําสาขาวิชาทัศนศิลป   
       

กุมภาพันธ 2523     
เชื้อชาติ ไทย    จังหวัดที่เกิด  จ.ตราด   สถานภาพสมรส
 กรุปเลือด  บี    น้ําหนัก  68 กิโลกรัม   สวนสูง

ถนน/ซอย โรงน้ําแข็ง    ตําบล/เขต จันทนิมิต  อําเภอ
22000   เบอรโทรมือถือ 097-0181049 อีเมลYaideaw@gmail.com
       

ถนน/ซอย บัวเขียว 2   ตําบล/เขต วังกระแจะ อําเภอ
23000 เบอรโทรมือถือ 097-0181049 อีเมลYaideaw@gmail.com

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)     
       

       

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)    
       

       

       
       
       

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    
    
    
    
    

สถานภาพสมรส สมรส   
สวนสูง  160 ซ.ม.   

อําเภอ/แขวง เมืองจันทบุรี 
Yaideaw@gmail.com   

    

อําเภอ/แขวง เมืองตราด   
Yaideaw@gmail.com   

     
    
    

    
    
    

    
    
    



 
 

10. ผลงานวิชาการ 
10.1ผลงานวิจัย 

เบญจพร  ประจง. (2555).การออกแบบและพัฒนาสินคาที่ระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือ 
ในชุมชนริมน้ําจันทบูร ดวยเทคนิคการพิมพซิลคสกรีน. จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 

เบญจพร  ประจง. (2555).ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของ 
 ประชาคมอาเซียน โดยผานการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต. จันทบุรี :  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
เบญจพร  ประจง. (2556).การศึกษาการสรางงานศิลปะภาพพิมพโดยใชวัสดุธรรมชาต ิ
ในทองถิ่นจันทบุรีในรายวิชาภาพพิมพพ้ืนฐาน. จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
เบญจพร  ประจง. (2556).การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดท่ีระลึกเพื่อสงเสริม 
เศรษฐกิจสรางสรรค ในจังหวัดจันทบุร.ี  จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา                        
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
เบญจพร  ประจง. (2557).การบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคกับการเรียนการสอน 
รายวิชาการออกแบบของที่ระลึก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร  : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
เบญจพร  ประจง. (2557).ศิลปะเพื่อการบําบัดตอการเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเอง 
ของผูสูงอาย.ุจันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
เบญจพร  ประจง. (2558).การออกแบบเพื่อพัฒนางานประยุกตศิลปจากภูมิปญญาทองถิ่น :  
ศิลปหัตถกรรมทอเสื่อจันทบูร. จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 

 
10.2 บทความวิจัย / วิชาการ 

เบญจพร  ประจง. (2552).บทบาทของกระดาษในงานวิจิตรศิลป. สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม  เนื่องใน 
การประชุมวิชาการนานาชาติ (ART EXHIBITION FOR INTERNATIONAL CONFERENCE).  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ,ี 5 – 6  สิงหาคม  2552, หนา 38. 
เบญจพร  ประจง. (2554).ตามรอยวิถีจันท : ชื่นชมตลาดริมน้ําจันทบูร. หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี 2554 หนา 25 
เบญจพร  ประจง. (2555).การออกแบบและพัฒนาสินคาที่ระลึกประเภทเสื้อยืดทํามือ 

ในชุมชนริมน้ําจันทบูร ดวยเทคนิคการพิมพซิลคสกรีน. จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 

เบญจพร  ประจง. (2555).ทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอพันธกิจทางสังคมและวัฒนธรรมของ 
 ประชาคมอาเซียน โดยผานการสรางสรรคศิลปะภาพพิมพประยุกต. จันทบุรี :  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
เบญจพร  ประจง. (2556).การศึกษาการสรางงานศิลปะภาพพิมพโดยใชวัสดุธรรมชาต ิ
ในทองถิ่นจันทบุรีในรายวิชาภาพพิมพพ้ืนฐาน. จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
 
 
 



 
 
เบญจพร  ประจง. (2556).การออกแบบลายพิมพสกรีนบนเสื้อยืดท่ีระลึกเพื่อสงเสริม 
เศรษฐกิจสรางสรรค ในจังหวัดจันทบุร.ี  จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา                        
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
เบญจพร  ประจง. (2557).การบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคกับการเรียนการสอน 
รายวิชาการออกแบบของที่ระลึก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร  : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
เบญจพร  ประจง. (2557).ศิลปะเพื่อการบําบัดตอการเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเอง 
ของผูสูงอาย.ุจันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 
เบญจพร  ประจง. (2558).การออกแบบเพื่อพัฒนางานประยุกตศิลปจากภูมิปญญาทองถิ่น :  
ศิลปหัตถกรรมทอเสื่อจันทบูร. จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 

 
10.3 เอกสารตํารา 
เบญจพร  ประจง. (2560).เอกสารประกอบการขอตําแหนงวิชาการ :เอกสารประกอบการสอน 

  รายวิชาภาพพิมพพ้ืนฐาน. จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ.ี 

10.4 ผลงานวิชาการดานอื่นๆ  

การแสดงผลงานศิลปะ 
พ.ศ.2542                  - รวมแสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพบูรพา ครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ.2543                  - รวมแสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพบูรพา ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
                              - รวมแสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพ SMALL  PRINT 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
                              - รวมแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรม A GAP 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ.2544                  - รวมแสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพบูรพา ครั้งที่ 5 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
                              - การประกวดผลงานศิลปกรรม “EYE ON THE WORLD” 
ครั้งที่ 5 บริษัทโนเกีย จํากัด กรุงเทพฯ 
พ.ศ.2545                  - รวมแสดงผลงานศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 48 ประจําป 2545 
กรุงเทพฯ 

-  รวมแสดงผลงานศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ครั้งที่ 19 
กรุงเทพฯ 
-  รวมแสดงผลงานศิลปกรรมเนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

-  รวมแสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพบูรพา ครั้งท่ี 6 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
 
 
 



 
 
 
พ.ศ.2546                  -  รวมแสดงผลงานศิลปกรรมของกลุมศิษยเกามหาวิทยาลัยบูรพา 
                                 และกําลังศึกษาตอระดับปริญญาศิลปะมหาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                 มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี 
พ.ศ.2547                  -  รวมแสดงผลงานศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 50 ประจําป 2547 
กรุงเทพฯ 
                              -  รวมแสดงผลงานภาพพิมพ นิทรรศการ PRINT FROM PRINTMAKING  
                                 CLASSES 2004 ของนักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                 กรุงเทพฯ 
พ.ศ.2548                  -  รวมแสดงผลงานศิลปกรรมของกลุมศิษยเกามหาวิทยาลัยบูรพา 
                                 นทิรรศการ “CONFLULENT” 
                                 มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี 
พ.ศ.2551                  -  รวมแสดงผลงานศิลปกรรมรวมกับศิลปนแหงชาติ 
เนื่องในนิทรรศการศิลปะนานาชาติ 2008 

                            สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                            จังหวดัเชียงราย 

พ.ศ.2552                  -  รวมแสดงผลงานศิลปกรรม เนื่องในการประชุมวิชาการนานาชาติ  
(ART EXHIBITION FOR INTERNATIONAL CONFERENCE) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

                              -  รวมแสดงผลงานศิลปกรรม ในโครงการสอนศิลปใหศิษยเกา  
                                 คืนสูเหยาศิลปรําไพฯ  ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี          
พ.ศ.2553                  -  รวมแสดงผลงานศิลปกรรม ในโครงการสอนศิลปใหศิษยเกา  
                                 คืนสูเหยาศิลปรําไพฯ  ครั้งที่ 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี                       
พ.ศ.2554                  -  รวมแสดงผลงานศิลปกรรม เนื่องในการประชุมวิชาการนานาชาติ  

(ART EXHIBITION FOR INTERNATIONAL CONFERENCE) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

                              -  รวมแสดงผลงานศิลปกรรม นิทรรศการศิลปนิพนธของนักศึกษาศิลปกรรม 
                                 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

                            จังหวดัจันทบุรี 
                              -  รวมแสดงผลงานศิลปกรรม ในโครงการสอนศิลปใหศิษยเกา  
                                 คืนสูเหยาศิลปรําไพฯ  ครั้งที่ 3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 
พ.ศ.2555                  -  รวมแสดงผลงานศิลปกรรม นิทรรศการศิลปะเทอดพระเกียรติ 
                                 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา 
                                 จงัหวัดจันทบุรี 
                              -  รวมแสดงผลงานศิลปกรรม ในโครงการสอนศิลปใหศิษยเกา  
                                 คืนสูเหยาศิลปรําไพฯ  ครั้งที่ 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี  
 
 



 
 
 
 
                              -  รวมแสดงผลงานศิลปกรรม นิทรรศการศิลปนิพนธของนักศึกษาศิลปกรรม 
                                 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
                                 “ครบโหล” หางสรรพสินคาโรบินสันจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี 
พ.ศ.2556                  -  รวมแสดงผลงานศิลปกรรม นิทรรศการศิลปะเทอดพระเกียรติ 
                                 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  โดยชมรมสานศิลปถิ่นจันท 
                                 จงัหวัดจันทบุรี 
                              -  รวมแสดงผลงานศิลปกรรมภาพพิมพนานาชาติ “พิมพเล็กที่ยิ่งใหญ”  
                                 ศิลปนไทยและศิลปนตางประเทศ จํานวน 194 ชิ้น 
                                 หอศิลป PSG คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ  
                                 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ 
                              -  รวมแสดงผลงานศิลปกรรม นิทรรศการศิลปนิพนธของนักศึกษาศิลปกรรม  
                                 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
                                 “Around Me” หางสรรพสินคาโรบินสันจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 
พ.ศ.2557                  -  รวมแสดงผลงานศิลปกรรม นิทรรศการศิลปนิพนธของนักศึกษาศิลปกรรม  
                                 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
                                 “Is Am Are” บิ๊กซี ซุปเปอรเซนเตอร จันทบุรี 
พ.ศ.2558 -  รวมแสดงผลงานศิลปกรรม นิทรรศการศิลปนิพนธของนักศึกษาศิลปกรรม  
   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
                                 “สําเนาถูกตอง” อาคารเรนโบว พลาซา จังหวัดจันทบุรี 
พ.ศ.2559           - รวมแสดงผลงานศิลปกรรม รวมใจวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ  
                                         แสดงความอาลัยและนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
                                         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯในหลวงรัชกาลที ่9 
                                 ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
พ.ศ.2560           - รวมแสดงผลงานศิลปกรรม นิทรรศการภาพพิมพ Small Print                   
เทคนิคแกะกระเบื้องยาง “ธ สถิตในใจราษฎรตราบนิจนิรันดร” 
                                 ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
พ.ศ.2561           - รวมแสดงผลงานศิลปกรรม นิทรรศการภาพพิมพ Small Print                   
เทคนิคแกะกระเบื้องยาง “King Rama X" 
                                 ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
พ.ศ.2562           - รวมแสดงผลงานศิลปกรรม นิทรรศการ“ติสท–มันสFun Art” 
ภาพพิมพ Small Print เทคนิคแกะกระเบื้องยาง “My Hero” 
                                 ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 
 
 
 
 
 
 
 



11. ประสบการณการสอน 
 

พ.ศ.2549 – ปจจุบัน     พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (อาจารยประจําสาขาวิชาทัศนศิลป) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

12. ประวัติการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
1. วันที่ไดรับ  5 ธันวาคม 2558    ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ  จัตุถาภรณชางเผือก    
2. วันที่ไดรับ    ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ       
3. วันที่ไดรับ    ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ       
4. วันที่ไดรับ    ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ       
5. วันที่ไดรับ    ชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ      

  


