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ข้อมูลส่วนตวั 

อาจารย ์ดร พิสิฐ ตั3งพรประเสริฐ   Dr.Pisit Tangpondparsert  

 เกดิ :  17 พฤษภาคม  2521  สัญชาต ิ: ไทย      เชื5อชาต ิ: ไทย      ศาสนา : พทุธ 

สถานภาพ  : โสด นํ5าหนัก : 64 กก. ส่วนสูง : 170 ซม. โทรศัพท์มือถือ : 099-1949294  

ทีAอยู่ปัจจุบัน : 14/209 SC Asset Community Vistra Avenue เพชรเกษม  81 เขตหนองแขม กทม  .10160  

การศึกษา 

ปีทีAสําเร็จ ระดบั สถานศึกษา สาขาวชิา - 

2558 ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ศิลปกรรม  )  ศศ .ด.(  - 

2547 ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ศิลปกรรม  )   ศป .ม.(  - 

2544 ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัศิลปากร มณัฑนศิลป์  )  ศ .บ.(  - 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ปีทีAทาํงาน สถานทีAทาํงาน ลกัษณะงาน 

2547 SC.Scan Print Works   /Graphic designer - ผู้ควบคุมการผลติ 

2548 Knowledge Power – Production House/Agency  Creative Designer 

2549 Channel ]V [Thailand  Graphic on Ground 

2549 มหาวทิยาลยัสยาม อาจารย์ประจาํหลกัสูตรสืAอดจิทิลั 

2561 มหาวทิยาลยัศิลปากร คณะมณัฑนศิลป์ อาจารย์ประจาํหลกัสูตรดุษฎบีัณฑติ 

ปัจจุบัน มหาวทิยาลยัศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร/ 

อาจารย์ประจาํหลกัสูตรศิลปศึกษา 

และหลกัสูตทศัศิลป์ มหาบัณฑติ 

- Machino Thailand  ทีAปรึกษาบริษทัฯ   

ผลงาน /รางวลั  

รางวลัรองชนะเลิศ ออกแบบผลิตภณัฑ ์ 3M Product Design Award  

รางวลัดีเด่นดา้นงานประกวดออกแบบ Shopping Bag “Asia Book” 

รางวลัการนาํเสนอผลงานยอดเยีTยมอนัดบั 3 ภาคการบรรยาย ในงานประชุมวชิาการและการปีะกวดนวตักรรมบณัฑิตศึกษา 

แห่งชาติ ครั3 งทีT 1 : เทิดพระเกียรติวนัแม่แห่งชาติ สู่ความมัTนคง มัTงคัTง ย ัTงยนื วนัทีT 17-18 สิงหาคม 2560 ศูนยป์ระชุมนานาชาติ

ดิเอม็เพรส เชียงใหม่ จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มาหวทิยาลยัแม่โจ ้

ผูอ้อกแบบหนงัสือพมิพม์หาวทิยาลยัสยาม รายสปัดาห์ “Siam U Weekly” 

ผูอ้อกแบบ และดูแล Admin – Website : คณะนิเทศศาสตร์ ทั3งหลกัสูตร ปริญญาตรี และปริญญาโท 

ผูอ้อกแบบ และดูแล Admin – Website : คณะนิเทศศิลป์ ราชภฎัธนบุรี 

ผูอ้อกแบบ และดูแล Admin – Website : สมาคมโรคพาร์กินสนั แห่งประเทศไทย สงักดัโรงพยาบาลพระมงกฎุฯ 

ผูอ้อกแบบ และดูแล Admin – Website : Cool Metropolis [Fashion Brand : ICC.]  และวางแผนกลยทุธ์ 
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เผยแพร่งานวชิาการในระดบันานาชาติ ณ กรุงไทเป ประเทศไตห้วัTน ภายใตง้าน Digital Guide Book 

ผูอ้อกแบบ รวบรวมความรู้ศาสตร์แห่งนาฎศาลา หุ่นละครเลก็ ในรูปแบบ Digital Publishing   

งานวจิยั “การสืTอสารศิลปะขา้งถนนจากรถบสัทศันาจร”   

ตาํราประกอบการสอน รายวชิา “คอมพิวเตอร์เพืTอการสืTอสาร”   

วทิยากร สอนออกแบบ Website และกลยทุธ์ New Media : สมาคมพาร์กินสนัฯ /อรุณอมัรินทร์พริ3นติ3งฯ 

พฒันา Application คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

พฒันา Application  สมาคมโรคพาร์กินสนั แห่งประเทศไทย สงักดัโรงพยาบาลพระมงกฎุฯ 

เผยแพร่บทความตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบบัภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์ และศิลปะ ปีทีT 10 ฉบบัทีT 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 บทความวจิยั เรืTอง “การออกแบบเครืTองหมายบน

แผนทีT เพืTอใชก้าํกบัความหมาย บ่งชี3 จุดท่องเทีTยว จงัหวดัเชียงราย”  

เผยแพร่บทความตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบบัภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ 

สงัคมศาสตร์ และศิลปะ ปีทีT 10 ฉบบัทีT 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 บทความวจิยั เรืTอง “สุนทรียะและการออกแบบ

เกมมิฟิเคชัTน สาํหรับการสาํหรับการส่งเสริมการท่องเทีTยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์” 

เผยแพร่บทความวชิาการ เรืTอง ศิลปกรรมการสืTอสาร กบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  

นาํเสนอผลงานสร้างสรรค ์ภาพยนตส์ั3น ในงานประชุมวชิาการศิลปกรรมสู่ประชาคมอาเซียน วนัทีT 27 เมษายน 2556  จดัโดย 

มหาวทิยาลยัศรีนครินวโิฒ ประสานมิตร ณ โรงแรมอโนมา  

วทิยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  (ดา้นนาฎศิลป์ ดนตรีและ

ทศันศิลป์) ดว้ย STEAM Education ระหวา่งวนัทีT  ๓-๕ เมษายน  ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไมดา้ แกรนด ์ทราวดี จ.นครปฐม 

เผยแพร่บทความวชิาการ เรืTอง ศิลปิน : การผนัแปรแนวคิดทศันศิลป์ จากลทัธิประทบัใจสู่ศิลปะหลงัสมยัใหม่ (Changing of 

Visual Art Concept from Impressionism to Post-Modernism) วารสาร Veridian E-Journal สาขามนุษยศาสตร์ สงัคม และ

ศิลปะ Volume 12 รายเดือนทีT 4 กรกฏาคม - สิงหาคม 2562 ISSN : 1906-3431 

คณะกรรมการศึกษาคน้ควา้ประวติัศาสตร์เมืองราชบุรี ในส่วนงานวฒันธรรมจงัหวดั กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และ

วฒันธรรม ปี 2562  

ผพ้ฒันา Game Art ร่วมกบั ศาสตราจารย ์กมล เผา่สวสัดิe  โครงการ Opening : bacc exhibition : Media Art Kitchen Bangkok 

Version โครงการร่วม Japan Foundation และหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ธนัวาคม 2556 ชั3น 5 หอ

ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ณ พื3นทีTนิทรรศการ ชั3น 7  

ผูจ้ดัโครงการ “จากศิลปะร่วมสมยัหวนสู่รากเหงา้รัตนโกสินทร์: ศิลปกรรม ประวติัศาสตร์ ความเชืTอ ศรัทธา และชีวติร่วม

สมยั” ร่วมกบัหอศิลป์ กทม. และหอศิลป์ราชดาํเนิน  เมืTอวนัทีT 1 พ.ย. 2562   

คณะกรรมการตดัสินผลงานศิลปะระดบั ประถมฯ - มถัยมฯ ตั3งแต่ปี 2559-ปัจจุบนั ในส่วนงานวฒันธรรมจงัหวดันครปฐม  

วทิยากร “การพฒันาการจดัการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ดว้ยตนเอง Active Learning” เพืTอพฒันาครูใน ศ. 21 จดัโดย พว. และ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร ระหวา่งวนัทีT 28-29 กนัยายน 2562 โรงแรมปัญจดารา จ.นครราชสีมา  

ทีTปรึกษาดา้นสืTอดิจิทลั ใหก้บับริษทั เมวา แห่งประเทศไทย 

ทีTปรึกษาดา้นสืTอดิจิทลั และวจิยั สมาคมผูบ้กพร่องทางการเรียนรู้ แห่งประเทศไทย 
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Founder Startup : “หาทีTติว” 

Founder : “Bangkok Graphic”  

รายวชิาทีAสอนและรับผดิชอบ 

ทศันศิลป์สาํหรับสืTอดิจิทลั 

การออกแบบโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ดว้ยสืTอดิจิทลั 

เทคโนโลยสืีTอผสม - Digital Publishing 

คอมพิวเตอร์เพืTองานนิเทศศาสตร์ 

การออกแบบและพฒันาเวบ็เพจ 

การออกแบบประสบการณ์ผูใ้ช ้ 

กลุ่มรายวชิาพฒันาหลกัสูตร และฝึกสอนศิลปศึกษา 

องคป์ระกอบศิลป์ และกลุ่มวชิาทกัษะพื3นฐานทางศิลปะ  

อบรม และสัมมนา 

Postmodern Art  ณ The Jim Thompson Art Center 

Art Philosophy  ปรัชญาทางศิลปะ ณ The Jim Thompson Art Center 

Digital Publishing & Digital Magazine   

Motion Graphic by After Effect 

Digital Marketing 

หัวข้อบรรยาย ความเชีAยวชาญ  

UX & UI Designer 

Graphic Design  

Motion Graphic  

Digital Marketing 

Web Design & Development 

LXD. Learning Design Experience  

New Media Art  

Semiotic – Identity for Visual Communication  

Interactive /Game for Education  


