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สรุปการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของคณะดิจทิัลมีเดีย ปีการศึกษา 2557 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะดิจิทลัมเีดียมหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 
ขอบเขตการจัดการความรู้ 

ก าหนดขอบเขต (KM Focus Area) เป็นความรู้ทีจ่ าเป็นสนบัสนนุพนัธกิจ/ วิสยัทศัน์/ยทุธศาสตร์ของคณะ 
มหาวิทยาลยั และเป็นความรู้ที่ส าคญั ประกอบด้วย 

1. ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบตังิานและการสง่เสริมด้านการเรียนการสอนเพื่อการผลติบณัฑิตอยา่งเป็นมืออาชีพ 
2. ความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการด้านการวิจยั 

 
ประด็นความรู้ส าหรับการจัดการความรู้ 
 คณะดิจิทลัมเีดียเป็นคณะทีเ่น้นการเรียนรู้และการผลติบณัฑิตเพือ่ให้เป็นมืออาชีพทางด้านดจิิทลัคอนเทนท์ ใน
ด้านท่ีเป็นจดุเดน่ของคณะคือ Animation, Interactive, Game, Digital Arts, Visual Effects, Graphic Design 

ประเด็นที่ 1 การผลติบณัฑิต ด้าน Animation, Interactive, Game, Digital Arts, Visual Effects, Graphic 
Design 

ประเด็นที่ 2 การพฒันาจากการจดัการความรู้เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ด้านการวจิยั/งานสร้างสรรค์ 
ประเด็นที่ 3 การสร้างความร่วมมือกบัภาคอตุสาหกรรมในด้านประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

 
เป้าหมาย 

1. รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ที่เป็น Tacit Knowledge ในตวับคุลากรของคณะดจิิทลัมีเดียและความรู้ที่เป็น 
Explicit Knowledge ที่มีอยูท่ัง้จากแหลง่ความรู้ภายในและภายนอกคณะ  

2. มีการถา่ยทอดความรู้ในระหวา่งบคุลากรทัง้คณาจารย์และนกัศกึษา 
3. ใช้เทคโนโลยีในเพื่อสร้างระบบการจดัเก็บและให้มีการเข้าถงึโดยสะดวก 
4. สร้างกระบวนการมีสว่นร่วมในการจดัการความรู้ เพื่อให้บคุลากรรู้จกั การจดัการความรู้ อยา่งทัว่ถึง และมี

การปฏิบตัิในคณะ 
5. พฒันาเพื่อเป็นองค์กรที่เป็นแหลง่แหง่การเรียนรู้ที่มีประสทิธิภาพ 

 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

1. คณาจารย์ในคณะที่ท าหน้าที่เก่ียวข้องกบัการผลติบณัฑิต และการวจิยั 
2. นกัศกึษา 
3. ศิษย์เกา่ 

 
 
 



2 

 

ประเด็นที่ 1 การผลิตบัณฑติ ด้าน Animation, Interactive, Game, Digital Arts, Visual Effects,  
 Graphic Design 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย บรรลุ 
มีการจดัเก็บรวบรวมข้อมลู
ความรู้ด้านดิจิทลัคอนเทนท์ใน
รูปแบบตา่งๆ 

จดัท าพืน้ท่ีส าหรับเป็น
คลงัเก็บความรู้เก่ียวกบั
ดิจิทลัคอนเทนท์ 
Online 

คณาจารย์ 
นกัศกึษา 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ         

Digital Media 
Creative Center 

เพื่อการเก็บรวบรวมความรู้ 
และผลงานด้านดิจิทลัคอน
เทนท์ที่มีอยู ่อยา่งเป็น
ระบบ และเข้าถงึได้ 

 

จดัท าและรวบรวมบนัทกึองค์
ความรู้ในรูปแบบดจิิทลัไฟล์ที่
บคุลากรอื่นสามารถเข้าถึงได้
สะดวก 

มีการจดัท า Tutorial 
อยา่งน้อย 2 เร่ือง และ 
upload บน Website 

คณาจารย์ 
นกัศกึษา 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ         

Digital Media 
Creative Center 

เพื่อเป็นการถ่ายทอดความ
เช่ียวชาญด้านวชิาชีพ 
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

การสนบัสนนุการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้าน
วิชาชีพ วชิาการระหวา่ง
คณาจารย์ 

มีกิจกรรมการถ่ายทอด
ประสบการณ์ อยา่ง
น้อย 1 ครัง้ 

คณาจารย์ คณะกรรมการ
บริหารคณะ          

เพื่อให้คณาจารย์ได้
สามารถพฒันาและเรียนรู้
ได้จากประสบการณของแต่
ละคน 

 

การเพิม่เตมิด้านการเรียนรู้และ
ทกัษะทางวชิาชีพระหวา่ง
อาจารย์กบันกัศกึษา 

มีกิจกรรมทางวิชาชีพท่ี
เป็นการท างานร่วมกนั
ระหวา่งอาจารย์และ
นกัศกึษา อยา่งน้อย 2 
โครงการ 

คณาจารย์ 
นกัศกึษา 

คณาจารย์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
เพิ่มเติม ระหวา่งอาจารย์
และนกัศกึษา 

 

การสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้ทัง้ในและนอกชัน้เรียน 

มีโครงการให้นกัศกึษา
ได้ท างานร่วมกนันอก
หลกัสตูร อยา่งน้อย 2 
โครงการ 

นกัศกึษา คณาจารย์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทัง้ใน
และนอกชัน้เรียน 

 

 มีกิจกรรมเชิญวิทยากร
ที่เป็นผู้ เช่ียวชาญดจิิทลั
คอนเท้นท์ในด้านตา่งๆ 
จากในประเทศหรือ
ตา่งประเทศเพือ่ให้
ความรู้เพิ่มเตมิแก่
นกัศกึษาและอาจารย์ 
อยา่งน้อย 2 โครงการ 

นกัศกึษา 
คณาจารย์ 

คณาจารย์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทัง้ใน
และนอกชัน้เรียน ของทัง้
อาจารย์ และนกัศกึษา 
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ประเด็นที่ 2การพัฒนาจากการจัดการความรู้เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย บรรลุ 
จดัท าสือ่สิง่พมิพ์ เพื่อเผยแพร่
ความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์ในคณะ และ
ผู้ เช่ียวชาญในด้านดจิิทลัคอน
เทนท์ 

มีการจดัท าสือ่สิง่พมิพ์
ที่รวบรวมความรู้และ
ประสบการณ์ของ
คณาจารย์ เพื่อการ
เผยแพร่อยา่งน้อย 1 
ครัง้ 

คณาจารย์ 
นกัศกึษา 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ          

เพื่อการน าความรู้ที่ได้ ไปใช้
เป็นประโยชน์ในการพฒันา
งานด้านตา่งๆ ตอ่ไป 

 

การฝึกอบรมสมัมนาหรือ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการท่ีมีการ
ถ่ายทอดความรู้และเปิดโอกาส
ให้มีการแลกเปลีย่นความรู้หรือ
เรียนรู้ร่วมกนั 

มีการจดักิจกรรมหรือ
เข้าร่วม การฝึกอบรม
สมัมนาหรือฝึกอบรม
เชิงปฏิบตักิารท่ีมกีาร
ถ่ายทอดความรู้และ
เปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลีย่นความรู้หรือ
เรียนรู้ร่วมกนัอยา่งน้อย 
1 ครัง้ 

คณาจารย์ คณะกรรมการ
บริหารคณะ          

เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์  
เป็นข้อมลูเพื่อการท างาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจยัของ
คณาจารย์ผู้ เข้าร่วมตอ่ไป 

 

 
ประเด็นที่ 3 การสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในด้านประสบการณ์ทางวชิาชีพ 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย บรรลุ 
การเชิญผู้ทรงคณุวฒุใินวง
อตุสาหกรรมดจิิทลัคอนเทนท์ 
มาให้ความรู้ และแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 

มีโครงการท่ีเชิญ
ผู้ เช่ียวชาญในด้าน
ดิจิทลัคอนเทนท์ 
มาร่วมพดูคยุ และ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ อยา่ง
น้อย 1 โครงการ 

คณาจารย์ 
นกัศกึษา 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ          

เพื่อคณาจารย์ และนกัศกึษา
ได้เพื่มเติมความรู้ใหมแ่ละ
ทนัสมยั ผา่นประสบการณ์
ของผู้ทรงคณุวฒุิ 

 

การจดัให้มกีารแลกเปลีย่นด้าน
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ผา่น
การท างานร่วมระหวา่ง
ผู้ เช่ียวชาญภายนอก และ
คณาจารย์ในคณะ 

มีกิจกรรมท างาน
ร่วมกนัระหวา่ง
ผู้ เช่ียวชาญใน
อตุสาหกรรมหรือ
บคุลากรภายนอกคณะ
และคณาจารย์ในคณะ 
อยา่งน้อย 1 กิจกรรม 

คณาจารย์ คณาจารย์ เพื่อให้คณาจารย์ได้พฒันา
ทางด้านทกัษะ และทาง
วิชาชีพ ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญใน
อตุสาหกรรม 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในคณะ ตามแผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2557 

Tacit Knowledge 

โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน ภาพถ่าย 
การถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้
ด้านวิชาการหรือวิชาชพีระหว่าง
คณาจารย์ 

คณาจารย์ มีการบรรยายถา่ยทอดประสบการณ์ทางด้าน 
การพฒันางานวิจยัของ ดร.กมล จิราพงษ์ และ
การน าเสนอผลงานวจิยั ในท่ีประชมุงานวจิยั
จาก อ.อตเิทพ แจ้ดนาลาว เพื่อเป็นประโยชน์
และแนวทางส าหรับคณาจารย์ในคณะ 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน ภาพถ่าย 
มีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการ
อบรมหรือเสวนา ที่เปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้หรือเรียนรู้ร่วมกัน 

คณาจารย์ การถา่ยทอด แบง่ปันความรู้ จากการเข้าร่วม
อบรม และประชมุเร่ืองการเรียนรู้สู่การเป็น
อาจารย์มืออาชีพ แก่อาจารย์ในคณะ และได้
ด าเนินการในรายวิชาของคณะทีม่ีการเรียน
ร่วมทัง้ 5 สาขา และวชิาของแตล่ะสาขาเป็น
ตวัอยา่ง เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิทีด่ีของคณะตอ่ไป 
และการถา่ยทอดความรู้ด้านสหกิจศกึษาจาก
อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมโครงการคณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา  
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โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน ภาพถ่าย 
การเพิ่มเติมด้านการเรียนรู้และทักษะ
ทางวชิาชีพระหว่างอาจารย์กบั
นักศึกษา  

คณาจารย์ และนกัศกึษา กิจกรรมการท างานในจาก Digital Media 
Creative Center - อาจารย์ได้มกีารถา่ยทอด
ความรู้เพิ่มเตมิจากการสอนในห้องเรียน มกีาร
สอนโดยใช้โจทย์จากการท างานจริง เช่น งาน 
Interactive Installation วนัดร.สขุ และงาน
Interactive Installation งานเสอืเมืองสพุรรณ 
ที่จงัหวดัสพุรรณบรีุ  
ท าให้นกัศกึษาสามารถแก้ปัญหาในการ
ท างานได้ดีขึน้ และได้ความรู้ใหมเ่พิ่มเติมจาก
การท างาน รวมถึงอาจารย์ก็ได้เรียนรู้การ
ท างานทัง้จากอาจารย์ และนกัศกึษาที่ท างาน
ร่วมกนั 
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สรุปโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในคณะและผู้เชี่ยวชาญ ตามแผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2557 

Tacit Knowledge 

โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน ภาพถ่าย 
การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ทัง้
ในและนอกชัน้เรียน  

คณาจารย์ และนกัศกึษา กิจกรรมการท างานในจาก Digital Media 
Creative Center - นกัศกึษามีการท างานจริง
ร่วมกนั โดยการน าความรู้ที่ได้จากการเรียน
การสอนในห้องเรียนของแตล่ะคน แตล่ะวิชา 
มาผสมผสานกบัความรู้ที่ได้เพิ่มเติมจากทัง้
อาจารย์ และผู้ รู้ทางด้าน Digital Content จาก
ภายนอก  ท าให้นกัศกึษามีพฒันาการในการ
ท างานสงูขึน้มาก 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน ภาพถ่าย 
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒใินวง
อุตสาหกรรมดิจทิัลคอนเทนท์ มาให้
ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

คณาจารย์ และนกัศกึษา การสมัมนาจากผู้ เช่ียวชาญจากตา่งประเทศ
เร่ืองการสร้างผลงานงานดิจิทลัคอนเทนท์ด้าน
เกม Game Design Workshop with 

Robin Hunicke  
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โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน ภาพถ่าย 
การจัดให้มกีารแลกเปลี่ยนด้าน
ประสบการณ์ทางวิชาชพี ผ่านการ
ท างานร่วมระหว่างผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก และคณาจารย์ในคณะ 

คณาจารย์ และ
ผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

มีการท างานร่วมกนัระหวา่งคณาจารย์ในคณะ 
และผู้ เช่ียวชาญในวงการวชิาชีพ ในโครงการ 
Digital Media Design Competition 
GIGABYTE 2015 

 

  

คณาจารย์ และ
ผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

มีการท างานร่วมกนัระหวา่งคณาจารย์ในคณะ 
และผู้ เช่ียวชาญในวงการวชิาชีพ  ในการร่วม
ให้ค าแนะน าในการท างาน Thesis ของ
นกัศกึษาปีสดุท้าย  
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สรุปโครงการ/กิจกรรมการตามยุทธศาสตร์ด้านการจัดเก็บความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2557 

Explicit Knowledge 

โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน ภาพถ่าย 
จัดท าและรวบรวมบันทึกองค์ความรู้ใน
รูปแบบดิจิทัลไฟล์ที่บุคลากรอื่น
สามารถเข้าถงึได้สะดวก 

คณาจารย์ มี Tutorial ทัง้ที่คณะจดัท าขึน้เอง และที่
รวบรวมมาจากแหลง่ความรู้ตา่งๆ 

 
 
 
 
 

http://web.spu.ac.th/sdm/news/knowledge 

คณาจารย์ นกัศกึษา มี Digital Book ที่คณะจดัท าขึน้เพื่อรวบรวม
เนือ้หาเก่ียวกบัความรู้ด้านดิจิทลัคอนเทนท์
หลายรูปแบบทัง้จากอาจารย์ในคณะ และ
ผู้ เช่ียวชาญ รวมทัง้ผลงานสร้างสรรค์ของ
นกัศกึษาเดน่ๆในคณะ (update 2015) 

 
 

 

http://web.spu.ac.th/sdm/news/knowledge
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โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน ภาพถ่าย 
จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้
และประสบการณ์ของอาจารย์ 
นักศึกษาในคณะ และผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านดิจทิัลคอนเทนท์ 

คณาจารย์ นกัศกึษา
ศิลปินในจงัหวดั
แมฮ่่องสอน  และนกัเรียน
จากโครงการ Digital 
Media Workshop 

หนงัสอืรวบรวมผลงาน Mae Hong Son 
Digital Art Festival 2015 จากการแสดง
ผลงานร่วมกนัระหวา่งคณะดิจิทลัมีเดีย ศิลปิน
ในจงัหวดัแมฮ่่องสอน  และผลงานนกัเรียน
จากโครงการ Digital Media Workshop 

 

    
 

คณาจารย์ และนกัศกึษา หนงัสอืรวบรวมผลงานโครงงานศิลปนิพนธ์
ของนกัศกึษาจากการแสดงผลงาน Thesis 
Exhibition 2014 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วม ผลการด าเนินงาน ภาพถ่าย 
 คณาจารย์ และศิลปิน

ตา่งชาต ิ
International Mail Art 

  
มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ด้าน
ดิจิทลัคอนเทนท์ในรูปแบบต่างๆ 

คณาจารย์ และนกัศกึษา มีการจดัพืน้ท่ีบน Website และ Server ของ
คณะ เพื่อจดัเก็บเอกสารและผลงาน Digital 
Content ทัง้ของตา่งประเทศ และผงงานของ
คณะ เพื่อเป็นแหลง่ความรู้ในการท างาน 
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ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้คณะดิจิทัลมีเดีย 
 ยทุธศาสตร์การจดัการความรู้ของคณะดจิิทลัมีเดียเป็นการบรูณาการการด าเนินการตามความส าคญัดงัที่ได้
กลา่วมาข้างต้น ให้เป็นการจดัการความรู้ 4 ยทุธศาสตร์ประกอบด้วยAsset Strategy, Sharing Strategy, Implement 
Strategy และ Integration Strategy 
 

 Asset Strategy 

 ยทุธศาสตร์ด้านการจดัเก็บความรู้ 

 การจดัเก็บฐานความรู้และแบง่ปันองค์ความรู้ทางด้านดิจิทลัคอนเทนท์ที่อยูใ่นรูปแบบความรู้เดน่ชดั (Explicit 
Knowledge)ทัง้ในด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจยั ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ
สนบัสนนุ เพื่อให้เกิดการสัง่สมความรู้และสามารถน าความรู้ตา่งๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้งา่ยขึน้โดยเฉพาะการ
เผยแพร่งานวิจยัเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม รวมถึงการจดัเก็บฐานความรู้ส าหรับเผยแพร่สูอ่ตุสาหกรรมและ
สาธารณะในรูปแบบตา่งๆ 
 

 Sharing Strategy  

 ยทุธศาสตร์ด้านการถา่ยทอดความรู้ 

 การก าหนดความรู้และแนวทางในการถา่ยทอดความรู้แบบซอ่นเร้น(Tacit Knowledge) โดยเน้นในเร่ืองของการ
สร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ทัง้ในและนอกชัน้เรียนการถา่ยทอดความรู้จาก
บคุลากรรุ่นหนึง่ไปสูบ่คุลากรอกีรุ่นหนึง่ รวมถงึการถ่ายทอดจากงานวิจยัสูอ่ตุสาหกรรมการถ่ายทอดความรู้จาก
การวจิยัสูส่งัคมการเผยแพร่ความรู้สูส่าธารณะ 
 

 Implement Strategy  

 ยทุธศาสตร์ด้านการน าความรู้ไปปฏิบตัิ 

 การน าองค์ความรู้ทางด้านดิจิทลัคอนเทนท์ทัง้ในรูปแบบความรู้ชอ่นเร้น (Tacit Knowledge)และความรู้เดน่ชดั 
(Explicit Knowledge)ที่ได้รับการถ่ายทอดมาใช้ให้เกิดประโยชน์อยา่งแท้จริงด้วยการสร้างและพฒันางาน
ทางด้านดจิิทลัคอนเทนท์ ในรูปแบบตา่งๆ เช่น 3D Animation, 2D Animation Web Design, Motion 
Graphics, Mobile Game เป็นต้นรวมถงึการก าหนดความรู้และแนวทางในการบริการความรู้ทางด้านดิจิทลั
คอนเทนท์สูส่งัคม 
 

 Integration Strategy 

 ยทุธศาสตร์ด้านการบรูณาการความรู้ 

 การสร้างและบรูณาการความรู้จากองค์ความรู้ทีม่ีอยูใ่นตวัของบคุลากรหนว่ยงานกระบวนการผลงานวจิยัและ
อื่นๆของคณะในรูปแบบงานสร้างสรรค์ และงานวิจยั เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมในการถา่ยทอดและบรูณาการความรู้
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กบัทกุสว่นที่เก่ียวข้องการจดัเก็บความรู้การแบง่ปันความรู้เพื่อให้สามารถน าความรู้ตา่งๆที่
มีอยูห่รือที่สร้างขึน้ใหมน่ัน้สามารถกลบัมาใช้ประโยชน์ให้กบัคณะได้อีกรวมถึงความสามารถในการพฒันา
งานวจิยัเพื่อรองรับความต้องการของอตุสาหกรรมหรือตลาดได้อยา่งแท้จริง 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 

ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ การประเมินการบรรลุผลการ
ด าเนินงาน 

1. Assets Strategy 
ยุทธศาสตร์ด้าน              
การจัดเก็บความรู้ 

จดัท า Website ของคณะเพื่อเป็น
พืน้ท่ีส าหรับเป็นคลงัความรู้เก่ียวกบั
ดิจิทลัคอนเทนท์ 

มีพืน้ท่ีบน Website  เพื่อ
จดัเก็บเอกสารและผลงาน 
Digital Content 

Digital Media Creative 
Center 

มีการจดัพืน้ท่ีบน Website  
ของคณะ เพื่อจดัเก็บเอกสาร
และผลงาน Digital Content 
เพื่อเป็นแหลง่ความรู้ในการ
ท างาน 

มีการ upload ผลงานของทัง้
อาจารย์ และนกัศกึษา รวมถงึการ
รวบรวมแหลง่ข้อมลูที่เป็น
ประโยชน์ทัง้ที่เกียวกบัการศกึษ 
และการท างาน จากภายนอกไว้
เป็น Link บน Website สามารถ
เป็นแหลง่ Resources ได้เป็นอยา่ง
ดี 

สร้างserver เพื่อเป็น Library 
สว่นกลางส าหรับจดัเก็บไฟล์ความรู้
ด้านดจิิทลัคอนเทนท์ 

มี Digital Content จดัเก็บ
ใน Server ของคณะ 

อ.นภณต์ คณุะนิติสาร และ
เจ้าหน้าที่ Computer Lab. 

ในปีนีม้ีการด าเนินการจดัสรรค์
พืน้ท่ีใน Server ของคณะให้
เป็นระบบมากขึน้ เพื่อจดัเก็บ 
Digital File เช่น DVD, CD เพื่อ
เป็น References ในการศกึษา 
รวมถงึผลงานศิลปนิพนธ์ของ
นกัศกึษาที่จบการศกึษา VDO 
Clip ที่คณะท าขึน้เพื่อการ
ประชาสมัพนัธ์ และพืน้ท่ี
เพิ่มเติมส าหรับอาจารย์แตล่ะ
ทา่นในคณะ เป็นแหลง่ข้อมลู

มีการดแูลจดัการ Server ของคณะ
อยา่งเป็นระบบ โดยแตง่ตัง้อาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ Computer Lab.
ของคณะเป็นผู้ดแูล โดยการจดัท า
เป็น e-library ของคณะ บคุลากร
สามารถเข้าดรูายช่ือ Digital File 
ตา่งๆ ได้ผา่นการ login ท าให้การ
ใช้งานการเข้าถงึข้อมลูสะดวก และ
มีความปลอดภยั 
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ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ การประเมินการบรรลุผลการ
ด าเนินงาน 

ภายในส าหรับบคุลากรของ
คณะโดยเฉพาะ 

จดัท าและรวบรวมบนัทกึองค์ความรู้
ในรูปแบบดิจิทลัไฟล์ที่บคุลากร และ
บคุคลทัว่ไปสามารถเข้าถงึได้สะดวก 

มีการวบรวมความรู้เพื่อ
จดัท าเป็น Tutorial เพื่อ
การศกึษา 

คณาจารย์ มี Tutorials ทัง้ที่คณะจดัท าขึน้
เอง และที่รวบรวมมาจากแหลง่
ความรู้ตา่งๆ รวมถึงงานวิจยั
สร้างสรรค์ของคณะ และ 
Digital Book ส าหรับใช้งานบน 
iPad ที่รวบรวมความรู้ดิจิทลั
คอนเทนท์จากอาจารย์ในคณะ
และผู้ เช่ียวชาญ 

มี Tutorials ที่ Upload ไว้บน 
Website ของคณะ ที่จดัแยกไว้เป็น
หวัข้อให้หาได้โดยงา่ย และมี 
Digital Book เก่ียวกบัดิจิทลัคอน
เทนท์ ที่บคุคลทัว่ไปสามารถใช้เป็น
แหลง่ข้อมลูได้สะดวก และ
กว้างขวางมากขึน้ 

2. Sharing Strategy 
ยุทธศาสตร์ด้าน              
การถ่ายทอดความรู้ 

การสนบัสนนุการเรียนรู้ระหวา่งรุ่นพ่ี
กบัรุ่นน้อง 

มีการถา่ยทอดความรู้
ระหวา่งรุ่นพ่ีกบัรุ่นน้อง 

นกัศกึษา โครงการพ่ีตวิน้อง นกัศกึษาสามารถเพิ่ม
ประสบการณ์ของตวัเองจากการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านวชิาชีพท่ีมี
ให้แก่รุ่นน้อง ซึง่เป็นผลดีตอ่ทัง้
นกัศกึษารุ่นพ่ี และรุ่นน้องที่เข้าร่วม
โครงการ และมกีารประเมินผลที่อยู่
ในระดบัดมีาก 

การสร้างความสมัพนัธ์ด้านการ
เรียนรู้ระหวา่งอาจารย์กบันกัศกึษา 

มีการถา่ยทอดความรู้นอก
ห้องเรียน ระหวา่งอาจารย์
กบันกัศกึษา 

คณาจารย์ และนกัศกึษา ผลงานจาก Digital Media 
Creative Center, ผลงานท่ีเข้า
ร่วมประกวด 

อาจารย์ได้มีการถา่ยทอดความรู้
เพิ่มเติมจากการสอนในห้องเรียน มี
การสอนโดยใช้โจทย์จากการ
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ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ การประเมินการบรรลุผลการ
ด าเนินงาน 

ท างานจริง หรือจากงานประกวด 
ท าให้นกัศกึษาสามารถแก้ปัญหา
ในการท างานได้ดีขึน้ และได้
ความรู้ใหมเ่พิ่มเติมจากการท างาน 
ประเมินได้จากจ านวนรางวลั และ
จ านวนนกัศกึษาที่ได้รับรางวลั

การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ทัง้
ในและนอกชัน้เรียน 

การท างานร่วมกนัใน 
Digital Media Creative 
Center 

นกัศกึษา มีการท างานร่วมกนัใน Digital 
Media Creative Center 

นกัศกึษามกีารท างานจริงร่วมกนั 
โดยการน าความรู้จากห้องเรียน
ของแตล่ะคน แตล่ะวิชา มา
ผสมผสานกบัความรู้ที่ได้เพิ่มเตมิ
จากทัง้อาจารย์ และผู้ รู้ทางด้าน 
Digital Content จากภายนอก  ท า
ให้นกัศกึษามีพฒันาการในการ
ท างานสงูขึน้มาก 

การฝึกอบรมสมัมนาหรือฝึกอบรม
เชิงปฏิบตักิารท่ีมกีารถา่ยทอดความรู้
และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลีย่น
ความรู้หรือเรียนรู้ร่วมกนั 

มีการจดัให้มีการยรรบาย
หรือพดูคยุเร่ืองราวในด้าน 
Digital Content ระหวา่ง
บคุลากร เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ที่แตล่ะคน
ได้รับมา 

คณาจารย์ การบรรยายองค์ความรู้ที่ได้
จากการน าเสนอผลงานวิจยัใน
ตา่งประเทศ และในประเทศ
ของ อ.อติเทพ แจ้ดนาลาว และ
การให้ความรู้เร่ืองการท างาน
วิจยั และการเขยีนต าราจาก 

มีการน าเสนอผลงานวิจยัตอ่ที่
ประชมุในระดบัชาติ และมีการ
สร้างสรรค์งานวิจยั ต ารา จาก
อาจารย์ในคณะเพิม่ขึน้ ในปี
การศกึษา 2557 
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ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ การประเมินการบรรลุผลการ
ด าเนินงาน 

ดร. กมล จิราพงษ์ ให้แก่
คณาจารย์ในคณะ 

จดัท าพืน้ท่ี Online เพื่อเป็นพืน้ท่ี
แลกเปลีย่นความรู้ 

มีพืน้ท่ีส าหรับการพดูคยุ 
แลกเปลีย่นเร่ืองราวความรู้
ตา่งๆ Online 

คณาจารย์ และนกัศกึษา มีการใช้พืน้ท่ีบน 
facebook.com เป็นพืน้ท่ีใน
การแลกเปลีย่นความรู้ ระหวา่ง
คณาจารย์ทัง้ประจ าและพิเศษ 
นกัศกึษา และศษิย์เก่า 

มีการแลกเปลีย่นความรู้และ 
Reference ด้านดิจิทลัคอนเทนท์ 
อยา่งหลากหลาย สามารถเข้าถงึ
กลุม่นกัศกึษาทัง้ศษิย์เกา่ (SDM 
Alumni)และศิษย์ปัจจบุนั (SDM 
Family)ได้อยา่งทัว่ถึง และมีการใช้
ประโยชน์ได้เป็นอยา่งดี 

3. Implement Strategy 
ยุทธศาสตร์ด้าน              
การน าความรู้ไปปฏิบตั ิ

การน าความรู้มาสร้างและพฒันา
งานในรูปแบบดิจิทลัคอนเทนท์ 

มีผลงานท่ีได้จากการ
ท างานนอกชัน้เรียน  

คณาจารย์ และนกัศกึษา มีผลงานถกูสง่เข้าร่วมประกวด
สม ่าเสมอ  

ผลงานท่ีอาจารย์ และนกัศกึษาใน
คณะได้ร่วมกนัท าใน Project การ
ประกวดตา่งๆ ทกุผลงานได้รับการ
ยอมรับในคณุภาพงานเป็นอยา่งดี 
วดัได้จากการได้รับรางวลัจาก
หลายๆผลงาน  

 การให้บริการทางวชิาชีพด้านการ
ผลติดิจิทลัคอนเทนท์ 

คณาจารย์ และนกัศกึษา
ร่วมสร้างผลงานทาง
วิชาชีพ และผลงาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

คณาจารย์ และนกัศกึษา ผลงานสร้างสรรค์จาก Digital 
Media Creative Center โดย
อาจารย์ และนกัศกึษาในคณะ 
และผลงานผลติ Interactive 
Installation “พดูจาภาษา

การประเมินผลงานท่ีด าเนินการ
โดย Design Center ที่นกัศกึษาใน
คณะได้ร่วมกนัท าทกุผลงานได้รับ
การประเมินจากผู้ รับผลงานอยูใ่น
เกณฑ์ดมีากทกุงาน  
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ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ 

ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ การประเมินการบรรลุผลการ
ด าเนินงาน 

ดอกไม้” ให้กบันิทรรศการบ้าน
และสวน รวมถงึการสร้าสรรค์
งาน Hologram และ  
Animation ส าหรับแสดงในงาน 
TOLOT 2014 

 การให้บริการความรู้ด้านดิจิทลัคอน
เทนท์สูส่งัคม 

คณาจารย์ และนกัศกึษา
ร่วมในการให้ความรู้ด้าน 
Digital Content สูส่งัคม 

คณาจารย์ และนกัศกึษา การจดั Thesis  Exhibition, 
SDM Workshop,  Digital 
Media Workshop 
(Maehongson IT Valley) 

คณาจารย์ และนกัศกึษาในคณะ
สามารถร่วมกนัถ่ายทอดความรู้
ทางวชิาชีพในเชิงของการเรียนการ
สอนให้กบับคุคลภายนอกใด้เป็น
อยา่งดี โดยดจูากผลการประเมิน 
และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้หลงัจาก
การอบรม

4. Integration Strategy 
ยุทธศาสตร์ด้าน              
การบูรณาการความรู้ 

การให้ความรู้บคุลากร การน าผลงาน
สร้างสรรค์ งานวิจยั หรือการบริการ
วิชาการ เพื่อน าไปบรูณาการกบังาน
ในด้านตา่งๆ 

มีการบรูณาการงานวิจยั 
งานสร้างสรรค์ กบัการเรียน
การสอน 

คณาจารย์ องค์ความรู้จากการบริการ
วิชาการ ผลงานวิจยัสร้างสรรค์
เร่ือง Thailand Planet บรูณา
การกบัการเรียนการสอน วชิา 
DES116,CAN212, VFX347, 
GAD222 
IGD336  

คณาจารย์สามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้จากการฟังบรรยาย น าผลงาน
การวจิยั หรืองานสร้างสรรค์ตา่งๆ 
มาปรับใช้เพื่อเพิ่มเติมความรู้ หรือ
พฒันาแนวทางการสอนให้กบั
นกัศกึษาได้ ท าให้การเรียนการ
สอนมีเนือ้หา และวิธีการท่ีทนัสมยั
มากขึน้ และได้ทดลองท างานจริง 
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สรุปการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

(Explicit Knowledge) (Tacit Knowledge) 

 

โครงการ/กิจกรรม ประเด็นความรู้ แนวปฏิบตัิที่ด ี การน ามาใช้ประโยชน์จริง 
จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้
และประสบการณ์ของอาจารย์ในคณะ 
และผู้เชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลคอน
เทนท์ 

การจดัการความรู้เพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์ด้านการผลติบณัฑิต และ
ด้านการวจิยั 

การรวบรวมองค์ความรู้ที่อยใูนคณาจารย์และ
ผู้ เช่ียวชาญดิจิทลัคอนเทนท์ เพื่อเป็นจดุเร่ิมใน
การศกึษาเพิ่มเติมตอ่ไป 

เป็นแหลง่ความรู้เสริมส าหรับนกัศกึษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ 
 

มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ด้าน
ดิจิทลัคอนเทนท์ในรูปแบบต่างๆ 

การจดัการความรู้เพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์ด้านการผลติบณัฑิต และ
ด้านการวจิยั/งานสร้างสรรค์ 

การรวบรวมองค์ความรู้ที่อยใูนคณาจารย์และ
ผู้ เช่ียวชาญดิจิทลัคอนเทนท์ เพื่อเป็นจดุเร่ิมใน
การศกึษาเพิ่มเติมตอ่ไป 

เป็นแหลง่ความรู้เสริมส าหรับนกัศกึษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ 
 

จัดท าและรวบรวมบันทึกองค์ความรู้
(Tutorial, E-book)ในรูปแบบดจิิทัลไฟล์
ที่บุคลากรอื่นสามารถเข้าถงึได้สะดวก 

การจดัการความรู้เพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์ด้านการผลติบณัฑิต และ
ด้านการวจิยั 

การรวบรวมองค์ความรู้ที่อยใูนคณาจารย์และ
ผู้ เช่ียวชาญดิจิทลัคอนเทนท์ เพื่อเป็นจดุเร่ิมใน
การศกึษาเพิ่มเติมตอ่ไป 

เป็นแหลง่ความรู้เสริมส าหรับนกัศกึษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ 
 
 
 

การบรรยายองค์ความรู้ที่ได้จากการ
เขียนและน าเสนอน าเสนอผลงานวิจัย 
และบทความของ ดร. กมล จริาพงษ์ 
อ.อติเทพ แจ้ดนาลาว ให้แก่คณาจารย์ 

ด้านการวจิยั การรวบรวมเนือ้หาเพื่อการเขียน และการเตรียมเพื่อ
น าเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชมุระดบัชาติ/นานาชาต ิ

การน าเสนองานของตนเองในระดบัชาติ และนานาชาติ และการ
ผลติผลงานวิจยั หนงัสอื ต ารา  ในปีการศกึษา 2557 ที่มีการ
พฒันาขึน้มาอยา่งมาก 
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โครงการ/กิจกรรม ประเด็นความรู้ แนวปฏิบตัิที่ด ี การน ามาใช้ประโยชน์จริง 
การถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ จากการ
เข้าร่วมอบรม และประชุมเร่ืองการ
พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ และเร่ืองสห
กิจศึกษา แก่อาจารย์ในคณะ 

ด้านการผลติบณัฑิต  การวเิคราะห์เพื่อสรุปประเด็นความรู้ในแตล่ะวชิา 
และก าหนดเป้าหมายการจดัการเรียนการสอนโดยมี
ผู้ เรียนเป็นส าคญั 

ด าเนินการในเร่ืองของการจดัท าเกณฑ์การวดัผลการศกึษาของ
แตล่ะรายวิชาในคณะ โดยทีม่ีการปรับปรุงให้เหมาะสมกบั
รูปแบบการเรียนเรียนการสอนของแตล่ะรายวชิาซึง่ได้จดัแยก
เป็นกลุม่ที่มีรูปแบบคล้ายคลงึกนัให้มีรูปแบบการวดัผลที่เป็นใน
แนวเดยีวกนั  รวมถงึการจดัและวิเคราะห์ผลการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ทางด้านสหกิจศกึษานัน้ก็ได้
เตรียมพร้อมอาจารย์ในด้านการจดัการในรายวชิาเตรียมสหกิจ
ศกึษา 

การเชิญผู้ทรงคุณวุฒใินวง
อุตสาหกรรมดิจทิัลคอนเทนท์ มาให้
ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
โดยอ.วิโชค มุกดามณี 

ด้านการวจิยั แนวทางการผลติผลงานสร้างสรรค์ เพื่อการพฒันา
ตอ่เนื่องเป็นผลงานวิจยั 

คณาจารย์ได้เห็นต้นแบบ และการสร้างแรงบนัดาลใจในการ
ผลติงานสร้างสรรค์ และได้น ามาใช้ในการท างานวจิยัสร้างสรรค์ 
หนงัสอื ต ารา ของคณาจารย์แตล่ะทา่น 

มีการท างานร่วมกนัระหว่างคณาจารย์
ในคณะ และผู้เชี่ยวชาญในวงการ
วิชาชพี ในโครงการประกวด Digital 
Media Design Competition 

การสร้างความร่วมมือกบัผู้ เช่ียวชาญ
ทัง้จากภาคการศกึษา และ
ภาคอตุสาหกรรมในด้าน
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ และการ
ผลติบณัฑิต 

การเรียนการสอนด้านดิจิทลัคอนเทนท์สิง่ส าคญั
อยา่งหนึง่คือการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าที่ดี การ
ตดัสนิผลงานร่วมกบัคณาจารย์จากมหาวิทยาลยั
อื่นๆและผู้ เช่ียวชาญจากภาคอตุสาหกรรม ท าให้เกิด
การเรียนรู้ของอาจารย์ในด้านการคอมเมนท์เพื่อการ
พฒันาผลงานท่ีดีขึน้ 

น าหลกัการในการคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและเทคนคิในการให้
ค าคอมเมนท์ทีด่ีแก่นกัศกึษาเพื่อให้สามารถน าไปใช้เพื่อพฒันา
ผลงานของตนเองให้ดยีิ่งขึน้ 

มีการท างานร่วมกนัระหว่างคณาจารย์
ในคณะ และผู้เชี่ยวชาญในวงการ
วิชาชพี ในโครงการผลิตงานด้าน 
Interactive Installation 

การวางแผนการ และขัน้ตอนการด าเนินงานแบบมือ
อาชีพ และการแก้ปัญหาระหวา่งการท างานท่ีมี
ประสทิธิภาพ 

การน าประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการท างานร่วมกบัมือ
อาชีพ มาพฒันาเนือ้หาในการเรียนการสอนเพื่อให้อิงกบัความรู้
ที่ทนัสมยั และมีประโยชน์สงูสดุแก่นกัศกึษา 
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สรุปการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้จากปีการศึกษาที่ผ่านมา มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

โครงการ/กิจกรรม ประเด็นความรู้ แนวปฏิบตัิที่ด ี การน ามาใช้ประโยชน์จริง 
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ระหว่างคณาจารย์ในคณะที่เป็น
ผลจากการไปให้บริการวิชาการที่
ประเทศไต้หวนั 

ด้านการผลติบณัฑิต การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมกบัการเรียนการ
สอนด้านการคิด และการออกแบบ เพื่อสง่เสริมการ
เรียนรู้ และพฒันาความคดิสร้างสรรค์ 

การปรับสภาพห้องเรียน และสภาพแวดล้อมภายในคณะ ให้
เหมาะสมกบัการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ ซึง่
คณะได้ด าเนินการเพิ่มเติมในปีการศกึษานีไ้ด้แก่ การปรับสภาพ
ห้องเรียน และการปรับสภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีหน้าคณะ เพื่อ
พฒันาเป็น Open Gallery  

 
 

 



22 

 

โครงการ/กิจกรรม ประเด็นความรู้ แนวปฏิบตัิที่ด ี การน ามาใช้ประโยชน์จริง 
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒใินวงการวิจัย
สร้างสรรค์ด้านดิจิทลัคอนเทนท์ มาให้
ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ด้านการพัฒนางานเพื่อขอต าแหน่ง
ทางวชิาการ 
โดย ศ. ปรีชา เถาว์ทอง 

ด้านการวจิยั แนวทางการผลติผลงานสร้างสรรค์ เพื่อการพฒันา
ตอ่เนื่องเป็นผลงานวิจยั 

คณาจารย์ได้เห็นต้นแบบ และการสร้างแรงบนัดาลใจในการ
ผลติงานสร้างสรรค์ และได้น ามาใช้ในการท างานวจิยัสร้างสรรค์ 
หนงัสอื ต ารา ของคณาจารย์แตล่ะทา่น โดยในปีการศกึษา2557 
มีการสร้างสรรค์ผลงาน และด าเนินการขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
ดงันี ้
ดร. กมล จิราพงษ์ 
ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว 
อ.เกรียงไกร กงกะนนัท์ 
อ.วิชยั โยธาวงศ์ 
อ.ภานวุฒัน์ สทิธิโชค 
อ.อาคม จงไพศาล 
อ.วรากร ใช้เทียมวงศ์ 

การบรรยายองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้านการ
น าเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุม
งานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ ของอ.
อติเทพ แจ้ดนาลาว 

ด้านการวจิยั การเตรียมความพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงาน และ
น าเสนอผลงานวิจยัในท่ีประชมุระดบัชาติ/นานาชาต ิ

การน าผลงานวจิยั บทความ น าเสนอในที่ประชมุระดบัชาติ และ
นานาชาติของอาจารย์ในคณะเพิม่ขึน้ โดยในปีการศกึษา2557 
มีอาจารย์ที่ได้ร่วมการน าเสนอบทผลงานเป็นครัง้แรก ได้แก ่
อ.เกรียงไกร กงกะนนัท์ 
อ.วิชยั โยธาวงศ์ 
อ.ภานวุฒัน์ สทิธิโชค 
อ.กณัยาวีร์ เพชรสขุ 
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โครงการ/กิจกรรม ประเด็นความรู้ แนวปฏิบตัิที่ด ี การน ามาใช้ประโยชน์จริง 
การถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ จากการ
เข้าร่วมอบรม และประชุมเร่ืองการ
จัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
และการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ 

ด้านการผลติบณัฑิต และด้านการ
วิจยั 

การวเิคราะห์ สรุปประเด็นความรู้ และเป้าหมายใน
การให้ความรู้แก่นกัศกึษา น ามาซึง่การจดัการเรียน
การสอนโดยมีผู้ เรียนเป็นส าคญั 

ด าเนินการจดัและวเิคราะห์ผลการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ในรายวิชาดงันี ้

การจดัการเรียนการสอนแบบโครงการ Project Based 

Learning (PBL) – วิชา DES115 Design Thinking วิชา 

DES117 History of Design วิชา CAN251 การถา่ยท า

ภาพยนตร์  

การจดัการเรียนการสอนแบบ Work Based Learning - วิชา

IGD336  การทดลองสร้างสรรค์อินเทอร์แอคทีฟและเกม   

การจดัการเรียนการสอนแบบให้ผู้ เรียนเป็นศยูน์กลาง Student - 

Centered - วิชา SDM452 สมัมนาดิจิทลั  

 

 


