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ประสบการณ์ด้านงานบริหาร
1. ดารงตาแหน่งรองคณบดีด้านกิจการนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552-2554
2. หัวหน้ากิจกรรมนิสิตฝ่ายวิชาการ สานักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - พฤษภาคม พ.ศ. 2559
รางวัลที่ได้รับ
1. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิต ประเภทผู้บริหาร ประจาปี พ.ศ. 2554
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1. สุพรรณี บุญเพ็ง. (2561). วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของชนเผ่าปกาเกอะญอ บ้านโป่งลึก-บ้าน
บางกลอยผ่านการแสดงนาฏยกรรมสร้างสรรค์. ทุนวิจัยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
งานวิจัยที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
1. โครงการวิจัยและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนปกาเกอะญอบ้านโป่งลึก-บางกลอย
จังหวัดเพชรบุรี บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุนวิจัยมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนว
พระราชดาริ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
บทความวิชาการ
1. สุรพล วิรุฬห์รักษ์, อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ และสุพรรณี บุญเพ็ง. (2562). เครื่องแต่งกายการแสดง:
สถานภาพทางศิลปะและธุรกิจ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University,
12(2). http:l/tci-thaijo.org/index.php/VeridianE-JournaV/issue/archive
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2. สุพรรณี บุญเพ็ง. (2561). บัลเลต์ มโนห์รา: ทรงสร้างสรรค์ศิลปะผสมผสานตะวันออกกับตะวันตก”
ใน หนังสือเรื่องศาสตร์และศิลป์พระราชา. โดยกระทรวงวัฒนธรรม เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2561 ISBN 978616-543-558-1 หน้า 63-76.
3. สุพรรณี บุญเพ็ง. (2561). การออกแบบพัฒนากังหันพลังน้า เพื่อเศรษฐกิจแบบพอเพียง หมู่บ้านโป่ งลึกบ้านบางกลอย. วารสารวิชาการ UNISEARCH Journal, 5(2), 13-17
4. Suphannee Boonpeng, Surapone Virulrak & Wutthipong Roadkhasemsri. Thai Contemporary
Dance. Asian Social Science Canadian Center of Science and Education, 9(15), 172-180
ISSN, 1911-2017 E-ISSN 1911-2025
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/issue/view/948
การนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. การนาเสนอผลงานวิจัยประเภทผลงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยศึกษา ณ สาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต์ วันที่ 5-12 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
2. สุ พ รรณี บุ ญ เพ็ ง . Student Engagement. การประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการ The 4th Engagement
Thailand Annual Conference: University Social Commitment in a Challenging Century
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
1. ออกแบบและฝึกซ้อมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก และวาระเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2562 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://youtu.be/nDSE-BIMSLS
2. ออกแบบและฝึ ก ซ้ อ มการแสดงชุ ด “Rule (Ruin) the world” Tari'19- International Dance
Festival @ ASWARA “Renewal-Dance in the 21th Century” วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ
Black Box Theatre ASWARA และ “SAT-CHA-TRI Dance” (Gala Night Performance) วั น ที ่ 19
ต ุ ล า ค ม พ . ศ . 2 5 6 2 ณ Panggung Anniversari, Perdana Botanical Garden, Kuala Lumpur
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
3. ออกแบบและฝึ ก ซ้ อ มการแสดงในงานประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ (The 8th International
Symposium on Design, Operation and Control of Chemical Processes (PSE Asia 2019)
จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.
2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเจริญวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ออกแบบและฝึก ซ้ อ มการแสดงนาฏยศิล ป์ ไ ทยร่ ว มสมัย ชุ ด ‘แผ่ น ดิ น ของเรา’ การเผยแพร่ผ ลงาน
สร้างสรรค์ ในงาน ‘นาฏศิลป์ร่วมสมัยรวมใจภักดิ์ ’ ในการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคล

3
พระราชพิ ธ ี บ รมราชาภิ เ ษก ณ ท้ อ งสนามหลวง กรุ ง เทพมหานคร วั น ที ่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
โดย สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและทางเว็บไซต์ https://youtu.be/Dwfjiif2QGk
5. ออกแบบและฝึกซ้อมการแสดง ชุด “Zero Waste” ในงาน คุณคือตาวิเศษ จัดโดยมูลนิธิคุณ จีรนันท์
ชอุ่มใบ สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิ โตรเคมีและวัสดุ สานักงาน
จัดการทรัพย์ส ิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ลาน Siam Square One
สยามสแควร์
6. ผู้ช่วยผู้ก ากับการแสดง ผู้ ออกแบบท่าทางการแสดงละครดึกด าบรรพ์ เรื่อง “ตรอยก าสรวล” จัดโดย
ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองทุนสมภพ จันทรประภา
วั น ที ่ 9 สิ ง หาคม พ.ศ. 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิ ล ปวั ฒ นธรรม จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
https://youtu-be./6rDFPdnh8vU
7. ออกแบบและฝึ ก ซ้ อ มการแสดงชุ ด “Rule (Ruin) the world” Tari’19- International Dance
Festival @ ASWARA “Renewal-Dance in the 21th Century” วันที่ 17 ตุล าคม พ.ศ. 2562 ณ
Black Box Theatre ASWARA และ “SAT-CHA-TRI Dance” (Gala Night Performance) วั น ที ่ 19
ต ุ ล า ค ม พ . ศ . 2562 ณ Panggung Anniversari, Perdana Botanical Garden, Kuala Lumpur
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
8. ออกแบบและสร้างสารคดีบ้านโป่งลึก บ้านบางกลอย โครงการศึกษาประเพณีและศิลปวัฒนธรรมชุมชน
กะหร่างเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่เผยแพร่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รูปแบบเนื้อหา วีดีทัศน์ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบสารคดี เว็บไซต์
อ้างอิง https://Youtu.be/pEqo6Ulw200/
9. ออกแบบและฝึ ก ซ้ อ มการแสดงนาฏยกรรมสร้ า งสรรค์ ชุ ด “จากใจแผ่ น ดิ น สู ่ โ ป่ ง ลึ ก บางกลอย”
การเผยแพร่ ผลงานสร้างสรรค์ ในพิธีเปิดการท่องเที่ยวตามวิถีวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยชุมชน วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ หมู่บ้านโป่งลึกและหมู่บ้านบางกลอย อาเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี และงานพยุหคีรี ประจาปี 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี
10. ออกแบบการแสดงและคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิด กีฬาภายในบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 35-39 พ.ศ. 2556-2560 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
11. ออกแบบการแสดงพิธีเปิดในงาน วิ่งคบเพลิงเฉลิมฉลองการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 29
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดโดยคณะกรรมการการบริหาร
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท) และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ)
12. นักแสดงงาน “ ÜBERMUT PROJECT” RIVERATION: A Creative Junction of Berlin, Humburg
and Bangkok”, A dance performance choreographed by Berlin dance artist :Sophie Camille
Brunner in collaboration with the Bangkok hased performance artist: Ulrich Gottlieb 1 3
December, 2017 at The River City Bangkok PIER 1 and East Asiatic Company Building.
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13. ออกแบบการแสดงในพิธีเปิดและปิดงาน การแข่งขันกีฬา Asian University GO Tournament 2016
และการแข่งขันกีฬา หมากล้อมอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 วันที่ 6 และวันที่ 8
เมษายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sport Complex) และศาลาพระเกี ้ ย ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. ออกแบบและฝึกซ้อมการแสดง “ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า ” รอยพระจริยา จัดโดย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมูล นิธ ิเพชรัตน-สุว ัท นา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
15. ออกแบบการแสดงในงาน “มหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ” 2 เมษายน พ.ศ. 2558 จัดโดยกองทัพไทย สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
16. Suphannee Boonpeng. Ballet and Modern Dance Education in Thailand: Perspectives
on Teaching, Learning and Creating to Performances. International Conference on
DanceEducation (ICONDE). 13-17 August 2014. Experimental Theatre, University of Malaya,
Kuala Lumpur, Malaysia 16-17.
17. ออกแบบการแสดงในงาน “มหาดุริยางค์ ไทย-สากล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ”จัดโดยกองทัพไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10
สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

