
สรุปสาระสําคัญ

การจัดการความรู คณะศิลปศาสตร

ปการศึกษา 2562



การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิบัติการ

และการมีสวนรวมกับผูประกอบการเพ่ือการมีงานทํา

ของบัณฑิตสาขาสื่อสารการกีฬา ยุคดิจิทัล

(สาระจาก 4 วิทยาเขต)



สัมภาษณเชิงลึก

ตัวแทนอาจารย

ในหลักสูตร

จาก 4 วิทยาเขต

3. วิทยาเขตเพชรบูรณ

2. วิทยาเขตกรุงเทพ

4. วิทยาเขตสมุทรสาคร

1. วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิธีการไดมาซึ่งความรู



คําถาม

5 ขอ

สาระของคําถาม1. มีความตองการท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

เพื่อการมีงานทําของบัณฑิต (แนวทางสอนเชิงปฏิบัติการ)

3. ประเด็นจากขอ 2 สิ่งที่ทําแลว

และที่จะทําในอนาคต

2. ลําดับความสําคัญใน

เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา

บัณฑิตสูการมีงานทําท่ี

สําคัญมากท่ีสุดท่ีตอง

ดําเนินการกอน

4. สรุปภาพรวมการพัฒนาบัณฑิตเพื่อ

การมีงานทําในภาพรวมท่ีควรจะเปน

5. ควรจัดใหมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางวิทยาเขต

เพื่อพัฒนาประเด็นนี้

หรือไม จะเกิด

ประโยชนอยางไร



Meet  
Our 

Team

ลําดับความสําคัญ

ของการเปนหลักสูตรปฏิบัติการ (ขอ 2)

1 2 3 4
หลักสูตรการเรียน

การสอนที่เนน

ปฏิบัติการ

การทํา MOU กับ

สถานประกอบการ

ระหวางการเรียน

การสอน

การทํา MOU กับ

สถานประกอบการ

ระหวางชวงฝก

ประสบการณ 

วิชาชีพ

การคัดกรอง

นักศึกษาตาม

ความเช่ียวชาญ

ระหวางเรียน

ตามช้ันป



Meet  
Our 
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ลําดับความสําคัญ (ขอ 2)

ของการเปนหลักสูตรปฏิบัติการ

5 6 7
การคัดกรองนักศึกษา

ที่สนใจวิชาชีพนี้อยาง

แทจริงตั้งแตแรกเขา

การมีเครือขาย

(Connection) 

กับองคกรสื่อในพื้นที่

และเขตพื้นที่ขางเคียง

การเรียนการสอนแบบ

Active learning ที่ใช

การปฏิสัมพันธรวมและ

เนนทักษะมากกวาการ

บรรยาย
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ลําดับความสําคัญ (ขอ 2)

ของการเปนหลักสูตรปฏิบัติการ

8
อ่ืนๆ 



ทุกวิทยาเขตสนใจและใหความสําคัญในเรื่องน้ี

เห็นไดจาก 

1.  มีการประชุมคณะเพื่อหารือในประเด็นเหลานีทุ้กภาคการศกึษาแรก ตั้งแต 2561

และหารือตอเนื่องมาทกุป

2. มีอาจารยหลายทานสนใจ เห็นประเด็นจึงนํามาหารือในการประชุม โดยเฉพาะ

ผูสอนที่ตองดูแลวิชาเชิงปฏิบัติหาขอมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกันระหวาง

คณาจารย

3. มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดเขารวมประชุมรับฟงนโยบายจากสวนกลาง

และนํามาหารือรวมกันในคณะ

ขอคนพบจากขอ 1



Meet  
Our 

Team

ความสําคัญท่ีแตละวิทยาเขตเลือกเปนอันดับแรก

ของการเปนหลักสูตรปฏิบัติการ

2 วิทยาเขต

การมีเครือขาย
(Connection)

กับองคกรสื่อในพื้นที่

และเขตพื้นที่ขางเคียง

การเรียนการสอนแบบ 

Active learning ที่ใช

การปฏิสัมพันธรวม

และเนนทักษะมากกวา

การบรรยาย

การคัดกรองนักศึกษาที่

สนใจวิชาชีพนี้อยาง

แทจริงตั้งแตแรกเขา

1 วิทยาเขต

1 วิทยาเขต

ขอคนพบจากขอ 2



สิ่งที่ตรงกัน 2 วิทยาเขต คัดกรองเด็กท่ีสนใจเรียนดานส่ือสารการกีฬาจริงๆ

ที่ดําเนินการแลว มีการคัดเลือกผานผลงานภาพถาย งานเขียน Portfolio ฯลฯ

ขอจํากัด สวนใหญจํานวนเด็กท่ีสมัครเขามาไมมากพอ จึงตอง

รับเขาท้ังหมด

การลําดับความสําคัญของประเด็น
แตกตางกันในแตละวิทยาเขต

ขอคนพบจากขอ 2-5



สิ่งที่ทําแลว ทุกวิทยาเขต มองวา หลักสูตรส่ือสารการกีฬาเปน

หลักสูตรกึ่งปฏิบัติการและมีการสอนท่ีเนนการปฏิบัติอยูแลว 

(โดยใหคะแนนตนเอง มากถึงมากท่ีสุด)

ขอจํากัด บางวิทยาเขต มีอุปกรณดานการปฏิบัติการและส่ิงอํานวยความ

สะดวกไมเพียงพอในการเรียนการสอน ทําใหเด็กขาดแรงจูงใจ

ในการเรียน ยกตัวอยาง การตอคิวกันใชกลอง เปนตน

สิ่งที่ตางกัน วิทยาเขตท่ีมีอุปกรณคอนขางพรอมและบุคลากรเช่ียวชาญมีพรอม

จะมองไปท่ีความสัมพันธกับเครือขายองคกรส่ือในพื้นท่ีและเขต

พื้นท่ีขางเคียงเปนอันดับแรก

ขอคนพบ



ประเด็น การจัดการเรียนการสอน ที่จะมีการ MOU รวมกับสถานประกอบการ

ระหวางเรียน 

ยังมีขอกังวลถึงศักยภาพของนักศึกษาท่ียังไมไดมาตรฐาน ท่ีอาจกลายเปน

ภาระของสถานประกอบการ แตหากบางสถานประกอบการบางแหงเขาใจและรับขอจํากัด

บางอยางของนักศึกษาไดจะสามารถพัฒนานักศึกษาไดอยางตรงจุด เปนไปตามความถนัด 

และเขาสูการมีงานทําของนักศึกษาไดงายขึ้น

ขอคนพบ



- ภาพรวมตองการใหมีการขยายเครือขาย (Connection) กับส่ือหลักให

มากขึ้น และควรมีความรวมมือในระดับนโยบายของมหาวิทยาลัยกับองคกรส่ือ

ดวย

- อาจจัดใหมีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูจากตางวิทยาเขต อยางนอย

ปละ 1 คร้ัง เชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกวดหนังส้ัน ประกวดภาพถายงาน

กีฬามหาวิทยาลัย ฯลฯ เช่ือวาจะพัฒนานักศึกษาและคณาจารยเปนอยางมาก

ท้ังแลกเปล่ียนทัศนคติ การแลกเปล่ียนประสบการณ และการสรางสรรคงาน

- หากวิทยาเขตใดท่ีไมความไมพรอมดานอุปกรณการปฏิบัติการหรือส่ิง

อํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนอาจหมุนเวียนขอใชทรัพยากรรวมกันจาก

วิทยาเขตอ่ืน เชน หองสตูดิโอ ฯลฯ

ขอคนพบ
ขอเสนอแนะอื่นๆ



ประเด็นที่ 1 การคัดกรองนักศึกษาตามความเช่ียวชาญระหวาง

เรียนตามช้ันป

ประสบการณจากตางวิทยาเขต

จะมีการประกาศระดับความสามารถนักศึกษาแตละช้ันป ตามขอกําหนดท่ีพึง

ประสงคของคณะ เพื่อกระตุนใหนักศึกษามองเห็นศักยภาพของตนเองและ

วางเปาหมายพัฒนาตนเองใหดีขึ้น

ยกตัวอยาง นักศึกษามีสามารถในการถายภาพระดับพื้นฐาน ระดับกลาง 

ระดับสูง เปนตน

การประยุกตใช

วิทยาเขตสมุทรสาครอาจทดลองใชโมเดลนี้กับนักศึกษาบางช้ันปได

ประเด็นท่ีนาสนใจอื่นๆ ท่ีอาจนํามาปรับใชกับ

วิทยาเขตสมุทรสาคร



ประสบการณจากตางวิทยาเขต

มีการใหนักศึกษาฝกงาน 2 คร้ัง ตั้งแตชั้นปที่ 3 และฝกอีกคร้ังในชั้นปที่ 4 พบวา นักศึกษาได

เรียนรูทักษะที่หลากหลายของตนเอง  เมื่อเลือกฝกงานในชั้นปที่ 3 ไดรูวาตนเองชอบ หรือไมชอบ 

หรือถนัดในดานใด พอเลือกฝกประสบการณวิชาชีพในปที ่4 จึงสามารถปรับเปลี่ยนจุดเนนใหมโดย

เลือกสถานประกอบการที่ตรงกับความตองการมากข้ึน หรือปรับปรุงตนเองจากประสบการณเดิมที่

ฝกงานมาแลวใหดีข้ึน สงผลดีตอนักศึกษาและสถานประกอบการ 

*ทั้งนี้ บริบทของวิทยาเขตกรุงเทพฯ อยูในพื้นที่ใกลองคกรสื่อใหญ และมีตัวเลือกใหนักศึกษาออก

ฝกไดมากกวา

การประยุกตใช วิทยาเขตสมุทรสาคร อาจนํารองสงเสริมนักศึกษา 1-2 คนที่มี

ศักยภาพใชเวลาฝกงานชวงฤดูรอนตั้งแตชั้นปที่ 3 แลวเปรียบเทียบ

ผลลัพธกับนักศึกษาปกติ

ประเด็นท่ีนาสนใจอื่นๆ ท่ีสามารถนํามาปรับใชกับ

วิทยาเขตสมุทรสาคร
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