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ความเชี่ยวชาญ
จิตรกรรม/ศิลปศึกษา/มนุษยวิทยาเชิงวัฒนธรรม
ผลงานทางวิชาการ
(เขียนตามรูปแบบอ้างอิง Vancouver หรือ APA โดยเขียนในรูปแบบใดก็ได้แต่ควรเป็นรูปแบบเดียวกัน
ทั้งเอกสาร)
1. งานวิจัย
1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.)
สาธิต ทิ ม วัฒ นบรรเทิ ง. การสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมภาพคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จากการศึ กษาผลงาน
จิตรกรรมของศิ ล ปิ นสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว ที่ ได้รับอิ ท ธิพ ลจากลั ท ธิโฟวิส ต์แ ละลัท ธิ
เยอรมันเอ็กซ์เพรสชันนิสม์. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2558: หน้า 121131.
สาธิต ทิ ม วัฒ นบรรเทิ ง. การศึ ก ษาและสร้างสรรค์ พุ ท ธศิ ล ป์ ในวัด สี ส ะเกด / หอพระแก้ ว / พระธาตุ ห ลวง /
ประตูชัยเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในศิลปะรูปแบบโพสต์อิมเพรส
ชันนิซึม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2559: หน้า 211-226.

1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. การสร้างสรรค์ภาพผู้สูงวัยอายุด้วยปูนซีเมนต์ฉาบสี ในรูปแบบเอกซเพรสชันนิสซึม
จากชีวิตปละผลงานของบุคคลสําคัญ. สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. 2562: หน้า 1-12.
สาธิต ทิมวัฒ นบรรเทิง. โครงการเครือข่ายศิลปะทัศนศิลป์เพื่อชุมชน : ปฏิ บัติการ WORKSHOP เรื่องการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมกับคลองแสนแสบ ถนนอโศฏมนตรี โรงเรียนวัดสันตยาราม จังหวัดนครนายก และ
โรงเรีย นสระแก้ ว จั งหวัด สระแก้ ว เพื่ อ พั ฒ นาสุ น ทรี ย ะ. The 5th Engagement Thailand Anural
Conference. 11-13 กรกฎาคม 2561. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2561.
หมายเหตุ: ไม่รวมการนําเสนอผลงานในการประชุมที่เผยแพร่เฉพาะบทคัดย่อ
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (กรอกเฉพาะที่มี)
2.1 ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม
2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
2.4 กรณีศึกษา (Case Study)
2.5 งานแปล
2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน
2.7 ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.8 ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
2.8.1 ได้ เข้ าร่ วมโครงการ CRRU Internationnal Conference and Art Work Shop 2018 :
Lanna Identity, Thai Identity&International Identity ระหว่างวัน ที่ 12-14 มิ ถุ น ายน 2561 ณ สํ านั ก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.8.2 โครงการปฏิ บั ติ ก ารทั ศ นศิ ล ป์ แ ละนิ ท รรศการนานาชาติ ครั้ งที่ 13 วิ ท ยาลั ย เพาะช่ า ง
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยราชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ (13th International Art Festival & Art Workshop in
Thailand Pon-Chang Academy of Art Rajammongala University of Technology Rattanakosin
2.8.3 ประธานและกรรมการตัดสินประกวดภาพวาดในหัวข้อ พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย ในงาน
ประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 30 กรมประมง
2.9 สิทธิบัตร
2.10 ซอฟต์แวร์
3. ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ
สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. การเขียนภาพสีน้ํามัน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 2547.

สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. ศิลปะจินตทัศน์และสังคม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 2557.
สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. ในหลวงในดวงใจ ชีวิตการเดินทาง. กรุงเทพฯ : บริษัท กริดส์ ดีไซน์ แอนด์ คอมมู
นิเคชั่น จํากัด. 2560.
สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. ศิลปะชาวไป๋ ฮูปแต้มพุทธศิลป์เวียงจันทน์สู่พลังผู้สูงวัย. กรุงเทพฯ : บริษัท กริดส์
ดีไซน์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จํากัด. 2561.

