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กลุ่มประเดน็ข้อเสนอจากวทิยากร
1. การออกแบบและบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏบิัตกิาร สาขาสื่อสารการกฬีา

• การออกแบบหลักสูตรควรค านึงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละ
มหาวิทยาลัย  ต้องวิเคราะห์จุดเด่นของมหาวิทยาลัยออกมาแล้วก าหนด
คุณสมบัติของบัณฑิตทีพึ่งประสงค์ เช่น 

1) มีผู้ที่มีความรู้ดา้นกฬีาที่หลากหลาย 

2) มีทักษะในด้านการสื่อสารทกุแพลตฟอร์ม 

3) มีทักษะการวางกลยุทธ์และการสร้างสรรค์สื่อ 

ซึ่งสาขาสื่อสารการกฬีา สถานการณ์ทุกวันนีต้ลาดแรงงานด้านนีก้ าลังเตบิโต

เพราะยังขาดคนท าสื่อ  นักศึกษาที่จบไป นอกจากจะเป็นผู้สื่อข่าวกฬีา ยัง    

สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวขอ้งกบัท างานในองคก์รกฬีาได ้หรือเป็น

ผู้ประกอบการวิชาชีพที่เกี่ยวกบัธุรกจิกฬีาได ้

• ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสาครเข้ามาเป็น
ส่วนประกอบในหลักสูตร โดยเฉพาะสถานประกอบการในพ้ืนที ่ที่จะเป็น
ฐานให้นักศึกษาออกฝึกงาน เช่น องค์กรสื่อท้องถิ่น อบต. ส านักงานอ าเภอ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด แหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการในทอ้งถิน่ ฯลฯ 
สามารถช่วยเสริมการท างานหลักสูตรปฏิบัตกิารในระยะต้นได้ ทั้งยังตอบโจทย์
การประกันคณุภาพไดด้ว้ย เพิ่มเติมจากการส่งนกัศกึษาไปฝึกงานกบัองคก์รสื่อ
ระดับประเทศ เพราะตลาดด้านนีย้ังมคีวามตอ้งการสูง 

คุณลักษณะบัณฑติ การพัฒนานักศึกษา
มีความคิดสร้างสรรค์ ปี 1 แนวคดิทฤษฎีออกแบบ เนน้ Creative brief 

แนวคดิส่ือ

ออกแบบส่ือเป็น ปี 2 แนวคดิการออกแบบ+Drawing

ผลิตส่ือได้ ปี 3 ผลิตส่ือมลัตมีิเดีย
(นศ.สามารถออกแบบเนือ้หา (Text) ได้
ออกแบบ ภาพประกอบ ทัง้ Graphic แอนนิเมชั่น ได ้และมี
การทวนซ า้เรือ่ง Creative brief อยูเ่สมอ

เป็นผู้ประกอบการเองได้ ปี 4 เนน้เรียนเรื่องบรหิารจดัการ และบรูณาการทกัษะ
ท่ีเรียนมาทัง้หมดตัง้แตปี่ 1 ถึง ปี 4 

• คณาจารย์ควรประชุมร่วมกันเพื่อก ำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ยกตัวอย่าง คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของสาขามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต



1. การออกแบบและบริหารจัดการหลักสูตร (ต่อ)

• การก าหนดวิชาบังคับ และวิชาเลือก ที่ต่อยอดความสามารถของนักศึกษาได้ 
ยกตัวอย่าง ที่ ม.รังสิต เมื่อนักศึกษาเรียน ปี 1 แล้ว จะมีการประชุมเพื่อประเมินนกัศึกษารายบุคคล เพื่อดูแววว่านักศึกษาจะต่อยอด
ได้อย่างไร  จึงจะสามารถส่งไปเรียนตามความถนดั หรือสนับสนุนให้เรียนขา้มคณะได้ตามความสามารถของนักศึกษาน้ัน ๆ 
โดยในปี 1 นักศึกษาจะได้เรียนรวมกันกับสาขาอื่นๆ ในวิชาพื้นฐาน รวมทั้งกับคณะอื่นด้วย วิธีนี้มีข้อดีที่จะช่วยให้นักศึกษาได้เพื่อน
ใหม่ และได้รู้จักกันหมด จึงค่อยแยกวิชาเฉพาะกันในปี 2 โดยปี 2 ที่ ม.รังสิตนักศึกษาจะได้เรียน design product ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้
ไปทีละขั้น โดยย้ าให้รู้จัก creative brief พอหลังมิดเทอมเอา final project ไปให้เด็กท า เพื่อการเรียนรู้ที่เป็นขั้นเป็นตอน

• ควรปรับให้วิชาพ้ืนฐานหลัก (core) ให้สอดคล้องกับด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นได้เร็วขึ้นก่อนเข้าไปฝกึงาน นศ.จะ
สามารถต่อยอดความรู้และน าไปใช้ในการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ รวมทั้งเป็นการปูฐานเพื่อการเรียนรู้ในขั้นสูงต่อไป

2. การพัฒนาอาจารยผู้์สอนหลักสูตรปฏบิัตกิาร
• การเป็นอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ หากเป็นไปได้  ให้รับงานฟรีแลนซ์กับบริษัทภายนอก (Freelance) รว่มดว้ย เพราะจะช่วย update วิชาชีพไดอ้ย่างดี  ส่งผลให้

นกัศกึษาทนัต่อสถานการณใ์นโลกธุรกิจปัจจบุนัไดด้ว้ย  ซึง่ขอ้มลูประสบการณว์ิชาชีพเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ต่างกบัโลกวิชาการท่ียงัใชค้วามรูเ้ดิมเพ่ือถ่ายทอด
ใหก้บันกัศกึษา 

• เทคโนโลยีมีส่วนท าให้ผู้รับสารเปลี่ยนไป อาจารย์ควรรู้ว่าปัจจุบันผู้รับสารเสพสาร (สุมหัว) กันในสื่อไหน



กลุ่มประเดน็ขอ้เสนอจากวทิยากร
3. การจัดชุดวชิา ปูฐานความคิด
สร้างสรรค ์creative และการวัดผล

• การจัดชุดรายวิชาในหลักสูตรปฏิบัติการ ควรก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลในทักษะต่าง ๆ ที่ต่างกัน  และวัดผลทักษะ (Skill) ในแต่
ละวิชาที่ไม่ซ้ ากัน  
ยกตัวอย่าง ม.รังสิต วิชา Creative ปี 1 ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานของทุกคณะ 

อาจารย์อาจก าหนดว่าเดก็ควรมคีวามกล้าในการสร้างสรรคช์ิ้นงาน (ไม่ว่าผลงาน

จะดีหรือไม่) หรือ ตัวอย่างวิชา Creative ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์

จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้สอน การเรียนจะวัดผลด้วยความส าเร็จใน 

Project นั้นๆ ไม่ว่าเด็กจะท าสิ่งนั้นดว้ยวิธีใดกต็าม นศ.ทุกคนจะได ้A เมื่อท า

ส าเร็จ เป็นต้น 
• ปัญหาที่คณะศิลปศาสตร์ เคยได้รับการวิจารณ์จากสถานประกอบการใน

ประเด็นนักศกึษายังไม่คอ่ยมีความคดิสร้างสรรค์นัน้ เป็นเรื่องปกตใินทกุ
มหาวิทยาลัยที่ต้องเผชิญ วิทยากรน าเสนอตัวอย่างเนื้อหาวิชาที่เกีย่วขอ้งเป็น
ฐานส าหรับปูพ้ืนให้เกดิความคดิสร้างสรรค์ (creative) เช่น องค์ประกอบของ
ความคิดสร้างสรรค ์ การเขียนเชิงสร้างสรรค์  การเขียนบท การเล่าเรื่อง การ
วิจัย ฯลฯ

• การประเมินผลวิชามัลติมีเดียของที่ ม.รังสิต นอกจากจะพิจารณาผลงาน
โดยดูจากเนื้อหา (content) ท่ีเด็กผลิตแลว้ ยงัเนน้การประยกุตใ์ชค้วามรู ้
(จากวิชาบรรยาย) ไปสู่การปฏิบตัิ โดยเฉพาะการย า้ใหเ้ด็กรูก้ารท า
creative brief ได ้และตอ้งสามารถน าทกัษะนีไ้ปใชใ้นทกุวิชา โดย
คณาจารยใ์นคณะควรมีการก าหนดแบบฟอรม์ communication brief 
รว่มกนั ทกัษะการคิดแบบนีจ้ะใชต้ัง้แต่ปี 1 ถึงปี 4 เป็นฟอรม์เดียวกนั

• ถ้าเป็นวิชาต่อเนื่อง อาจารย์แต่ละวิชาต้องไม่ทิ้งกัน โดยต้องคุยกันว่าวิชาท่ี 
1 กบัวิชาท่ี 2 จะส่งต่อกนัอย่างไร



จดักลุ่มประเดน็ขอ้เสนอแนะจากวทิยากร

4. การท างานร่วมกับสถานประกอบการ
• การท า MOU กบัสถานประกอบการเป็นดาบสองคม ซึง่ถา้นกัศกึษาท าไดดี้ จะ

เป็นโอกาสใหส้ถานประกอบการรูจ้กัมหาวิทยาลยัมากขึน้ ทัง้ยงัเปิดทางใหมี้
การฝึกงานเช่นนีต้่อเน่ือง สรา้งช่ือเสียงใหก้บัมหาวิทยาลยั แต่ถา้นกัศกึษายงั
ไม่พรอ้ม จะกลายเป็นภาระใหก้บัสถานประกอบการและส่งผลกบัความ
น่าเช่ือถือในการผลิตบณัฑิตของมหาวิทยาลยั

• ยกตัวอย่าง ม.รังสิตได้ลงนาม MOU กบัสโมสรฟตุบอลบีจี ระหว่างเรยีนจงึมีการ
พานกัศกึษาออกไปถ่ายภาพการแข่งขนักีฬา นอกจากนี ้ยงัมีการเชิญวิทยากร
จากสโมสรเขา้มาบรรยายและไปสถานท่ีจรงิท่ีสโมสรเพ่ือพาเด็กไปเรยีนรูแ้ละ
ขณะนีก้ าลงัสรา้งเครอืข่ายใหม่กบัสโมสรการท่าเรอื

• ทางคณาจารย์ควรมีการคัดเด็กที่พร้อมให้ไปฝึกงาน เป็นคนที่มีทักษะระดับ
เบ้ืองต้นที่พี่เลี้ยงจากสถานประกอบการไม่ต้องดูแลมาก

ประเด็นท่ีควรพิจารณาในการท าหลักสูตรปฏิบัติการ 
1. เมื่อไหร่ท่ีเด็กจะพร้อมไปสถานประกอบการ 
2. มีแผนส ารองเผื่อไว้ในการท างานร่วมกับสถานประกอบการ
ท้ังนี้ ข้อควรระวังคือการให้เด็กปี 2 ไปฝึกงานอาจเรว็ไปเพราะเด็กตอ้ง
มีความเช่ือมั่นในการใชเ้ครื่องมือและแสดงความสามารถของตนเองได ้
และมีพืน้ฐานความสามารถเบือ้งตน้ก่อนเพียงพอก่อนเจอสถานการณ์
การท างานในสงัคมจรงิ ๆ



จดักลุ่มประเดน็ขอ้เสนอแนะจากวทิยากร

5. การพัฒนานักศึกษาระหว่างเรียน
• เสนอแนะให้ทุกวิชาสอนแบบ Project based ซึง่แนวการสอนแบบ

โครงงาน จะช่วยใหน้กัศกึษาเรยีนรูห้ลายทกัษะไปพรอ้มกนั ซึ่งการวดัผล
ในวิชาประเภทนี ้อาจใชก้ารเชิญผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกมาวิจารณ์
ผลงานของนกัศกึษา เพื่อใหน้กัศกึษาไดเ้ห็นมมุมองจากภาคธุรกิจหรอื
สถานประกอบการ ซึง่วิธีการท างานของอาจารยเ์บือ้งตน้ อาจใชเ้ครอืข่าย
คนรูจ้กัในวงการของคณาจารย ์หรอืเชิญใหค้ณาจารยว์ิจารณก์ันเองก่อน 
หรอืถา้เป็นไปได ้อาจเชิญเจา้ของโจทยม์าเป็นผูร้ว่มประเมินผลหรอืเชิญ
นกัวิชาการ นกัวิชาชีพ มาใหข้อ้เสนอแนะกบันกัศกึษา เพ่ือนกัศกึษาจะ
ไดแ้นวคิดมมุมองทางดา้นครเีอทีฟท่ีกวา้งขวางมากขึน้ 

• เมื่อเรียนด้วย Project based อาจมีการจบัคู่รายวิชา เพ่ือก าหนด Final 
Project รว่มกนั เพ่ือใหอ้าจารยท์ างานง่ายขึน้ ลดภาระการบา้นของ
นกัศกึษา โดยประเมินผลต่างประเด็นและต่างทกัษะตามวตัถปุระสงค์
ของรายวิชานัน้ ๆ 

• วิชาบรรยายก็สามารถสอนในรูปแบบ project based ได ้เช่น มีคณะกรรมการช่วย
ตดัสินผลงานโดยใหก้ารเรยีนรูไ้ปสู่การปฏิบตัิ ยกตวัอย่าง ถา้ใหเ้ด็กเขียนข่าว 
ผูส้อนสามารถท า workshop พดูคยุกบันกัศกึษาว่า จากงานท่ีใหไ้ปนัน้นกัศกึษา
ไปเจอปัญหาอะไรมาบา้ง เช่น มีนกัศกึษาคนหนึ่งไปสมัภาษณผ์ูค้น นกัศกึษา
พบว่า ถา้รา่งค าถามโดยใชภ้าษาเขียนไปถาม ผูใ้หส้มัภาษณจ์ะตอบยาก หรอื
ตอบไม่ตรงประเด็นเพราะไม่เขา้ใจค าถาม อาจารยจ์ะเพิ่มเติมความรูใ้หน้ศ.ว่า
ก่อนไปสมัภาษณน์กัศกึษาตอ้งวิเคราะหค์  าถามก่อน หรอืลองถามกบัคนกนัเอง
ก่อน หรอืก่อนท่ีจะสมัภาษณใ์ครควรมีการสรา้งความคุน้เคยกบับผูใ้หส้มัภาษณ์
คนนัน้ ๆ ก่อนเพ่ือไดค้  าตอบท่ีง่ายขึน้ เป็นตน้ เป็นการเรยีนในลกัษณะท่ีนกัศกึษา
จะไดเ้ผชิญปัญหาดว้ยตวัเอง มีการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ก่อนแลว้จงึมาคยุกบัท่ี
ปรกึษาเพ่ือใหเ้กิดการเรยีนรูต้่อไป 

• ในเด็ก ปี 2-3 ควรมีการบูรณาการวิชาร่วมกันในหลายวิชา แล้วให้ผู้เช่ียวชาญ
ภายนอกมาร่วมตรวจงาน project เป็นขัน้ ๆ หรอืใหเ้ด็กท างานชิน้เดียวแต่
ประเมินผลเรื่องการประยกุตใ์ชใ้นหลายทกัษะ เช่น วิชาถ่ายภาพเม่ือเราสอนเด็ก
ใหใ้ชก้ลอ้งเป็นและถ่ายภาพไดใ้นปี 1 เม่ือสอนวิชาปี 2 ปี 3 ปี 4 ก็ตอ้งมีงานท่ีให้
เด็กใชท้กัษะนัน้อยู่เรื่อย ๆ (เพ่ือใหเ้กิดความช านาญ) โดยอาจารยจ์ะประเมิน
พฒันาการการเรยีนรูข้องเด็กได ้เพราะเด็กเคยเรยีนวิชาเหล่านัน้ไปแลว้ 
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5. การพัฒนานักศึกษาระหว่างเรียน (ตอ่)
• มหาลัยสามารถติดต่อกับฝ่าย media ของสโมสรฟตุบอลเพ่ือใหเ้ขาพาทวัรใ์ห้

นกัศกึษาเรยีนรูว้ิธีการสื่อสารกีฬาและไปดสูนามจรงิอาจารยอ์าจเป็นผูน้  ารอ่ง
แลว้ใหเ้ด็กประสานงานต่อเพ่ือฝึกทกัษะการท างานกบัภาคสงัคม project 
แบบนีส้่วนใหญ่เป็นเด็กปี 3 เพ่ือเป็นการเปิดตวัใหโ้ลกวิชาชีพไดเ้ห็นนกัศกึษา
และรูจ้กันกัศกึษามากขึน้

• เน้นให้เด็กท าภาคนิพนธ์ portfolio และ resume เพ่ือองคก์รจะสนใจในตวัเด็ก
มากขึน้ทัง้ในส่วนของการรบัเขา้ฝึกงาน และเขา้ท างานเม่ือเด็กเรยีนจบ ซึง่ใน
ระหว่างรวบรวมผลงาน เด็กจะไดฝึ้กกระบวนการคิดในการน าเสนอสื่อผลงาน
ของตวัเอง มีการออกแบบและจดัท ารูปเล่มผลงานดว้ยตวัเอง

• ใหน้กัศกึษาออกแบบส่ือบางอย่างเพ่ือชมุชน 
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6. การเปิดพืน้ทีส่ร้างสรรคใ์หนั้กศึกษา
• ระหว่างเรียน ควรมีการให้นักศึกษาช่วยออกแบบโปสเตอร์และเนื้อหานี่

บล็อกสปอตดอทคอมเพ่ือเป็นช่องทางให้นักศึกษารวบรวมผลงาน
มหาวิทยาลัยได้รวบรวมผลงานของเด็กเป็นช่องทางฟรีและเป็นเวทีให้เด็ก
ได้ผลิตชิ้นงาน นอกจากนี้ ม.รังสิตยังอยู่กับค่ายมวยให้เด็กไปถ่ายท า พาไป
ถ่ายทอดการแข่งขันวอลเลย์ ฯลฯ

• มีคณะกรรมการพิจารณาผลงานนักศึกษาระหว่างเรียน โดยให้เด็กน าเสนอ
แนวคิด concept และมีท่ีปรกึษาคอยดแูลงาน 3 คนต่อเด็ก 1 คน

• ม.รังสิต มีรายวิชากิจกรรมเพื่อสังคมให้เด็กเขียนแผน ฝึกท าโครงการ มี
การหาสปอนเซอร์เพ่ือท ากิจกรรมเพื่อสังคม สร้างการเรียนรู้ในการท างาน
ร่วมกับสังคมเด็กไลฟ์สด

• ต้องค านึงว่าเด็กบางคนมีความกล้า เด็กบางคนไม่กล้า จึงต้องมีเวทีให้เด็ก
มั่นใจมากขึ้นปัจจุบันมีสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีสามารถจัดเป็นเวทีโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และให้รุ่นน้องมาเห็นผลงานรุ่นพี่จะเป็นแรงบันดาลใจในการ
ท างานต่อ ๆ กันไป

• ม.รังสิตมีช่องทางให้เด็กแสดงผลงานระหว่างเรียน เช่น มี facebook
ของคณะ มีการเปิดเปิด Blog Sport.com ให้เด็กเขียนงานสัปดาห์ละ 1 
เรื่องต่อคน มีการให้เด็กถ่ายท ารายการออนไลน์มีช่อง YouTube ส าหรับ
ให้ความรู้เด็กระดับประถมและมัธยม โดยมหาวิทยาลัยจะใช้เป็นช่องทาง
ฟรีที่รวบรวมผลงานของนักศึกษาได้ และเป็นเวทีให้เด็กแสดงงานเผยแพร่
สู่สังคม มีการไลฟ์สด ให้นักศึกษาหมุนเวียนกันมาท างาน โดยก่อน
เผยแพร่จะต้องมีกระบวนการให้อาจารย์ตรวจผลงานก่อนและมี
คณะกรรมการช่วยดูแล รวมทั้งมีการมอบหมายงานให้เด็กไปสัมภาษณ์
บุคคลส าคัญในเวทีจริงในสังคม เป็นการช่วยเปิดตัวมหาลัยและเปิดตัว
สาขาได้อีกทางหนึ่ง เด็กบางคนใช้การสตรีมเกมออนไลน์โชว์ เด็กสร้าง
การแข่งขัน จัดการแข่งขันเอง มีกิจกรรม workshop ให้เด็กมัธยมตาม
โรงเรียนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในคณะ มีการจัดงาน open 
house ให้เด็กมัธยมปลายเข้ามาเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย มีจัด workshop 
ฟรี แล้วมีการดึงศิษย์เก่าที่จบไปแล้วมาเป็น content creator สาย 
media ท างานร่วมกับรุ่นน้องที่เป็นนักศึกษาปัจจุบัน ฯลฯ

• ถา้เป็นไปไดใ้หม้ีช่องกีฬาโดยเฉพาะเพ่ือใหเ้ด็กสรา้งสรรคง์าน
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7. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ
• กลยุทธ์ทางการหาผู้สมัครเข้าเรียนของม.รังสิต จะมีการดึงลูกของโค้ชกีฬามาเป็นนักศึกษา หรือดึงนักกีฬาทีมชาติเข้ามาเรียนร่วมด้วย เป็นการสร้างเครือข่ายใน

วงการกีฬาและเป็นการขยายชื่อเสียงของสาขาให้เป็นท่ีรู้จัก
• หากสถานการณ์ด้านสถานท่ีฝึกงานไม่เอื้ออ านวย (เช่น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19) อาจใช้การจ าลองสถานการณ์เสมือนจริงขึ้นมา เช่น ช่วงโควิด

สถานบางประกอบการไม่รับเด็ก คณาจารย์อาจต้องจ าลองบริษัทขึ้นมา โดยมีฝ่ายต่าง ๆ มีเวทีให้แสดงงาน เช่น ช่อง YouTube มี facebook ของคณะ เพ่ือ
จ าลองกระบวนการ production ใหเ้กิดการท างาน ใหเ้ด็กเห็นภาพส่วนงานต่าง ๆ ในโครงสรา้งจรงิของการท างานในสงัคม หรอืตัง้กรรมการตรวจผลงานเด็ก 
เช่นเดียวกบัรูปแบบบรษัิท เป็นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ใหเ้ด็กเรียนรูไ้ดใ้นช่วงระยะนี้



ข้อเสนอแนะการปรับใช้องค์ความรู้
แนวทางหลักสูตรปฏบิตักิาร สาขาส่ือสารการกฬีา

มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาต ิวทิยาเขตสมุทรสาคร



ข้อเสนอแนะ
1. เสนอให้ท า MOU กับสถานประกอบการในพื้นที่น าร่อง ด้วยรูปแบบของ

โครงการ (Project) ยกตัวอย่าง
1.1 ใช้การหาหัวข้อจากสถานประกอบการ แล้วให้นักศึกษาน าเสนอ   

โครงงาน (Project) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของสถานประกอบการนั้น ๆ  
โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ แนวคิดหลัก (concept) ในการท า
โครงการเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในสถานประกอบการ

1.2  มีการเชิญผู้ประกอบการเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการวัดผลงาน 
Project นั้น ๆ

1.3  มีเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาร่วมประเมินผลงาน  Project เพื่อเสริม
ความรู้ในด้านความต้องการของสังคมปัจจุบัน



ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
2. ควรมีการเปิดพื้นที่ให้นศ.แสดงผลงานต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 1 เพราะความคิด

สร้างสรรค์จะเกิดได้นศ.ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้สาระวิชาพื้นฐานก่อน 
3. คณาจารย์ควรร่วมกันก าหนดฟอร์ม communication brief ขึ้นทุกวิชาเพื่อให้ 

เด็กมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและการท าซ้ าจนเชี่ยวชาญ โดย
มอบหมายงานท่ียากขึ้นในแต่ละชั้นปีเพื่อเป็นการตอกย้ าทักษะพื้นฐานนี้

4. กรณีสมุทรสาคร อาจใช้การประสานงานกับหน่วยงานราชการในจังหวัด เช่น 
โรงพยาบาล ส านักงานอ าเภอ อบต. ส านักงานจังหวัด แหล่งท่องเที่ยว 
สถานประกอบการในท้องถิ่น ฯลฯ ว่าต้องการใช้สื่ออะไรโดยประสานงาน
ใช้เป็นโจทย์ให้นักศึกษา จากนั้นขอให้สถานประกอบการร่วมเป็นกรรมการ
ตรวจผลงานของนักศึกษา



ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
5. มหาวิทยาลัยต้องสร้างความเชื่อมั่นในตัวเด็ก สร้างความเข้มแข็งในใจเขา 

ติดอาวุธ ปลุกพลัง ซึ่งเด็กควรได้เรียนวิชาพื้นฐานไปก่อน เด็กต้องบริหารจัดการ
เครื่องมือการใช้สื่อเป็น คณาจารย์ควรเช็ครายวิชาให้เพียงพอในตอนปี 1 และ
อาจารย์ต้องพิจารณาเด็กเป็นรายคนว่าเด็กขาดอะไร โดยทดลองท างานในแต่ละ
ปีเพื่อน ามาปรับปรุงวิเคราะห์รายวิชา

6. ควรจัดหาอุปกรณ์การเรียนรู้ให้เด็กใช้เป็นจึงเกิดความมั่นใจและให้เด็กทุกคนมี 
portfolio



แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะจาก
วงประชุมครั้งนี้

แนวทางการน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์
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