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พันธกิจ

Think Creatively, 
Work Skillfully
คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำางานอย่างมีทักษะ



03

CG
2014

คณาจารย์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

จำานวนอาจารย์ : 10 ท่าน

อาจารย์ณธกร อุไรรัตน์ 

อาจารย์ภาษิศร์ ณ รังษี

อาจารย์ณัฐวดี  ศรีคชา

อาจารย์รวิชญ์ เทิดวงส์

อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ

อาจารย์กิตติ คล้ายเอม

อาจารย์ธนเดช ธเนศกลจักร์

อาจารย์สิริทัต  เตชะพะโลกุล

อาจารย์ชลิดา รัชตะพงศ์ธร

อาจารย์ทนงจิต อิ่มสำาอาง

อาจารย์ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช
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อาจารย์ลาศึกษาต่อระดับปริญาเอก

ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ท่าน อาจารย์กิตติ คล้ายเอม และ อาจารย์ทนงจิต อิ่มสำาอาง



ผ ล ง า น อ า จ า ร ย์ 

2014
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ผลงานอาจารย์

อาจารย์สิริทัต เตชะพะโลกุล

ผลงานได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก 
ครั้งที่ 4 (2558) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
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อาจารย์สิริทัต เตชะพะโลกุล

ออกแบบภาพประกอบในปฎิทิน ปี2558 

ผลงานอาจารย์



อาจารย์สิริทัต เตชะพะโลกุล

ร่วมเป็นกรรมการตัดสินภาพโครงการ “อ่านหนังสือ เปิดความคิด ชีวิตเปลี่ยน”
กรรมการตัดสินภาพโครงการ “อ่านหนังสือ เปิดความคิด ชีวิตเปลี่ยน” 
โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) 11 ก.ย. 2557

CG
2014
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ผลงานอาจารย์
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อาจารย์กิตติ คล้ายเอม

ออกแบบหนังสือระเบียบการและหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

ผลงานอาจารย์



ผ ล ง า น นั ก ศึ ก ษ า 

2014
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นายจารุพัฒน์ ทิมใจทัศน์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

รางวัล The Winner ในการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับเอเชีย ASIASTAR 
PACKAGING DESIGN AWARD 

ผลงานนักศึกษา



012

CG
2014

ผลงานนักศึกษา

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ที่คว้ารางวัลในการประกวด โครงการออกแบบสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ชุมชนสู่

สากล ประจำาปี 2557 หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์เล่าไทย” จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม
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ผลงานนักศึกษา

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

คว้ารางวัลชนะเลิศโลห์พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา

ในการประกวดออกแบบดิจิตอลมีเดีย ในประเภทสื่อเชิงโต้ตอบ

ระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จัดโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับ

บ.Gigabyte
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ผลงานนักศึกษา

นายพัทธนันท์ ไชยชนะ ได้รับรางวัล โครงการจิตสำานึกรักเมืองไทย ปีที่6

“คนรุ่นใหม่ร่วมต้านทุจริต”จัดโดยกระทรวงกลาโหม 



โครงการศิลปนิพนธ์ 

รุ่นที่ 6 2014
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ผลงานนักศึกษา

จัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ รุ่นที่ 6 

เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม9
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ผลงานนักศึกษา

นักศึกษาและอาจารย์ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกงานแสดงศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 6



    ง า น กิ จ ก ร ร ม 
    ข อ ง ภ า ค วิ ช า 

2014
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กิจกรรมของภาควิชา

ร่วมออกบู๊ธงาน Open House 57
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กิจกรรมของภาควิชา

ร่วมงานสัมมนาอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 57
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กิจกรรมของภาควิชา

ร่วม workshop การเขียนผ้าบาติกที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
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กิจกรรมของภาควิชา

ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
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กิจกรรมของภาควิชา

ร่วมพิธีรับปริญญาบัตร 2556



    ง า น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
                ข อ ง ภ า ค วิ ช า 

2014
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งานบริการวิชาการของภาควิชา

ร่วมงานบริการวิชาการ โดยอาจารย์ธนเดช ธเนศกลจักร์ 

และทีมอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์

ในโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว เจ๊กเชย เสาไห้ จังหวัดสระบุรี
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งานบริการวิชาการของภาควิชา

ร่วมงานบริการวิชาการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าว เจ๊กเชย เสาไห้ จังหวัดสระบุรี



อาจารย์สิริทัต เตชะพะโลกุล

บริการวิชาการวาดการ์ตูนให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์
(ซ.เสือใหญ่)

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นปีที่ 
2 ร่วมบริการวิชาการด้วยจิตอาสาจากทักษะ
การวาดภาพกราฟิกตัวละครอาชีพต่างๆ เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ (21-22 ก.พ.2558)

CG
2014
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งานบริการวิชาการ



อาจารย์ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช 

นำาน.ศ.จากรายวิชา GD 363 การถ่ายภาพสตูดิโอ 
ที่ให้ฝึกถ่ายภาพนอกพื้นที่ชื่อโครงงานคือ คิดดีโปรเจค
ไปร่วมกันพัฒนาห้องน้ำาโรงเรียนบ้านทุ่งละหาน จังหวัดชลบุรี
และพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้เด็กเล็ก โรงเรียนคลองเกลือ จ.นนทบุรี

CG
2014
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งานบริการวิชาการ
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อาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ

นำาน.ศ.จากรายวิชา GD 363 การถ่ายภาพสตูดิโอ 
ที่ให้ฝึกถ่ายภาพนอกพื้นที่ชื่อโครงงานคือ คิดดีโปรเจค
ไปร่วมกันทาสีปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ร.ร.วัดบ่อ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
และนำานักศึกษาไปสอนน้องวาดรูป ในโครงการปันน้ำาใจให้น้อง
ที่โรงเรียนตู้คอนเทนเนอร์ ศูนย์เด็กก่อสร้างมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

งานบริการวิชาการ



     นวั ตกรรม 
 ของภาควิชา 

2014
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นวัตกรรมของภาควิชา

โครงการกรีนดีไซน์ โดยอาจารย์สิริทัต เตชะพะโลกุล

การนำากระดาษใช้แล้วมาให้นักศึกษาใช้งาน Paper mache 

GD 328 กราฟิกเบื้องต้น
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาควิชา

โครงการทำาสมุดเย็บมือ โดยอาจารย์ณธกร อุไรรัตน์

โดยนำาความรู้การทำาสมุดเย็บมือมาสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

กับอาจารย์ในภาควิชา



   งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
                     ของภาควิชา 

2014



034

CG
2014

งานวิจัยในชั้นเรียนของภาควิชา

อาจารย์ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช และอาจารย์กิรติ ศรีสุชาติ

โครงการวิจัยในชั้นเรียน
เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
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งานวิจัยของภาควิชา

อาจารย์ กิตติ คล้ายเอม

เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย ที่คณะศิลปกรรม จุฬาฯ 

Urban research forum 2-3 มีนาคม 58
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งานวิจัยและงานบริการวิชาการของภาควิชา

อาจารย์ ชลิดา รัชตะพงษ์ธร

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ไทย กรณีศึกษาเครื่องเบญจรงค์หนึ่ง

ตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตำาบลคลองดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร
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งานอบรมการเขียนวิจัยของภาควิชา

อ.ณธกร, อ.ภาษิศร์ และอ. ชลิดา 

เข้าร่วมโครงการ Booth camp อบรมการเขียนวิจัย จ. ประจวบคีรีขัณท์
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งานสร้างสรรค์ของภาควิชา

ร่วมงานแสดงผลงานอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557



อาจารย์สิริทัต เตชะพะโลกุล

เข้าร่วม Workshop ทางทัศนศิลป์ ที่ลาวตอนใต้ ตุลาคม 2557
039
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งานศึกษาและดูงาน
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งานศึกษาและดูงานของภาควิชา

ร่วมศึกษาและดูงานพิพิธภัณฑ์

โดย อ.ณัฐวดี อ.ภาษิศร์ และ อ.กิตติ

ที่ RED DOT DESIGN ประเทศสิงคโปร์
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พันธกิจ

Think Creatively, 
Work Skillfully
คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำางานอย่างมีทักษะ


