
 

  

 

การจัดการความรู ้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

องค์ความรู้ 
เรื่อง การจัดงานเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาช้ันปี 4 สาขามัลติมีเดีย 

 
ผู้ถ่ายทอด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพร ศรีฟ้า 

ต าแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวิชา/ฝ่ายงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

วันที่จัดท ารายงาน : 2 พฤษภาคม 2565 
 
ประเภทของประเด็นองค์ความรู้ 

 1. องค์ความรู้ด้านวิชาการ (บุคลากรสายวิชาการ) 
 1.1 ด้านการเรียนการสอน   1.2 ด้านการวิจัย  

 1.3 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม   1.4 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 2. องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพัฒนาวิชาการ (บุคลากรสายสนับสนุน) 

 3. องคค์วามรู้ในด้านระบบงานสนับสนุน (บุคลากรสายสนับสนุน) 

 
สรุปประเด็นส าคัญ (อาจมีภาพประกอบในเนื้อหา) 
 ในทุกปีการศึกษารายวิชาโครงงานพิเศษทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้
ผลิตผลงานที่เป็นโครงการพิเศษที่จัดท าขึ้นเพื่อส าเร็จการศึกษา และเป็นชิ้นงานที่มีความน่าสนใจ 
ดังนั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จึงได้มีการหารือกันในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อให้
นักศึกษาได้แสดงผลงานต่อบุคคลภายนอก เพื่อแสดงศักยภาพ และความสามารถของนักศึกษาที่
ได้รับการหล่อหลอมจากคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนอย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน 
และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการได้งานในอนาคตด้วย ท าให้
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้หารือไปทางผู้บริหารของคณะ และได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการ
ได้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – ปัจจุบัน มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานอย่างต่อเนื่อง และมี
การปรับปรุงการด าเนินการโดยการลองผิดลองถูกจนได้ข้ันตอนการด าเนินงานที่เหมาะสม ดังนี้ 
 
ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

1. ประชุมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยมัลติมีเดียทั้งชั้นปี เพื่อชี้แจง และอธิบายถึง
ความส าคัญในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาชันปีที่ 4 

2. แบ่งทีมการท างาน โดยใช้หลักของความถนัด และความประสบการณ์ของนักศึกษาแต่ละ
คน ทั้งนี้ ให้นักศึกษาเลือกอยู่ทีมที่ต้องการด้วยตนเองก่อนเป็นล าดับแรก โดยแบ่งตามต าแหน่ ง
งานดังนี ้

2.1 ฝ่ายออกแบบ 
2.2 ฝ่ายภาพและวีดีโอ 
2.3 ฝ่ายออนไลน์ 
2.4 ฝ่ายเอกสาร 
2.5 ฝ่ายสปอนเซอร์ 



 

  

2.3 ฝ่ายติดตั้ง และระบบ 
2.4 ฝ่ายเหรัญญิก 

โดยก าหนดให้ทุกฝ่ายมีการตังหัวหน้าฝ่าย เพื่อคอยติดตามงาน และรายงานผลการท างาน
ของแต่ละฝ่าย และให้มีหัวหน้าใหญ่ 2 คน โดยคัดเลือกมาจากตัวแทนของแต่ละห้อง ทั้งนี้ให้
นักศึกษาเลือกกันเอง เนื่องจาก นักศึกษาจะรู้ว่าเพื่อนคนไหนสามารถควบคุม ติดตามงานได้ และ
ประสานงานกับเพื่อน ๆ ได้ดีที่สุด 

3. ให้เวลาทุกกลุ่มไปคิด Theme และ Concept ของการจัดงานนิทรรศการในแต่ละปี โดย
ให้นักศึกษาทุกคนคิดมา และน าเสนอเป็นแนว Mood board เพื่อให้เห็นถึงรูปแบบการจัดงาน 
โทนสี บรรยากาศ และไอเดียภายในงาน หลังจากนั้นจะมีการนัดหมายเพื่อโหวตโดยนักศึกษา 
และเลือกแนวคิด ผลงานการออกแบบที่เหมาะสม และดีที่สุด 

4. เมื่อเลือกแบบที่นักศึกษาโหวตกันได้เรียบร้อยแล้ว จึงให้เจ้าของผลงานที่ได้รับการโหวต 
ประสานงานกับฝ่ายออกแบบ เพื่อขยายรูปแบบของแนวคิดออกมาให้เป็นรูปแบบ และมีแนวทางใน
การพัฒนาแนวคิดการท างานทั้งหมดของนิทรรศการ 

5. ฝ่ายออกแบบพัฒนาแบบของการจัดนิทรรศการ โดยให้ออกแบบโลโก้ เพื่อใช้เป็น
ตัวก าหนดแนวทางของงานทั้งหมด และน าไปใช้ในเอกสาร และการขอสปอนเซอร์ต่าง ๆ ถัดไป 

6. ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายติดตั้งและระบบ ไปติดต่อสถานที่เพื่อขอใช้พื้นที่จัดแสดง
งาน  

 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการออกแบบโลโก้ และป้ายประชาสัมพันธ์ 

 
7. เมื่อติดต่อประสานงานแล้ว ฝ่ายเอกสาร ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายติดตั้งและระบบ ท างาน

ร่วมกัน โดยจะต้องส ารวจสถานที่ก่อนว่าเหมาะสมต่อการจัดงานหรือไม่ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ และมี
สิ่งใดที่ท าได้ หรือท าไม่ได้ เพื่อน ามาวางแผนในการท างาน และเตรียมรูปแบบงานต่อไป 

8. ในช่วงถัดไป จะเป็นการแจกจ่ายงาน และด าเนินงานไปตามที่ฝ่ายต่าง ๆ ได้มอบหมาย
ไว้ให้เรียบร้อย  

9. ฝ่ายเอกสารจะคอยช่วยเหลือในเรื่องการท าเอกสารต่าง ๆ และด าเนินการทางด้าน
เอกสาร ทั้งเอกสารภายในมหาวิทยาลัย และเอกสารที่จะต้องใช้กับสถานที่จัดงาน 

10. ฝ่ายสปอนเซอร์จะท าหน้าที่ในการหาสปอนเซอร์โดยไปติดต่อขอสปอนเซอร์ และ
ประสานงานกับฝ่ายเอกสารเพื่อด าเนินการให้การขอสปอนเซอร์ราบรื่น และประสานงานกับฝ่าย
ออกแบบเพื่อเตรียมท า Proposal เพื่อน าไปใช้น าเสนอการจัดงานนิทรรศการเพื่อขอทุนหรือสิ่งอื่น
ใดสนับสนุน 

11. ฝ่ายออกแบบ ด าเนินการออกแบบ และแบ่งงานกันไปท าการออกแบบงานแต่ละส่วน 
เช่น นามบัตร โปสเตอร์ รูปแบบงาน สูจิบัตร เสื้อทีมงาน และ ภาพรวมของนิทรรศการ เป็นต้น 



 

  

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างการออกแบบนามบัตร โปสเตอร์ รูปแบบงาน สูจิบัตร 

 
12. มีการรายงานความก้าวหน้าของการเตรียมงานในทุกสัปดาห์ เพื่อให้งานมี

ความก้าวหน้า และหากมีปัญหาเร่งด่วน ให้นักศึกษาติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่
ก ากับดูแลได้ตลอดเวลา 

13. เมื่อการเตรียมงานขยับไปจนถึงเวลาที่เหมาะสม ก่อนวันจัดงาน 1-2 เดือน ให้ฝ่าย
ออนไลน์ประสานกับฝ่ายออกแบบ และเริ่มประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊กของ
นิทรรศการนักศึกษาในทุกรุ่น โดยให้เป็นการส่งต่อรหัสของผู้ดูแลเพจเป็นรุ่นต่อรุ่น เพื่อให้ผลงาน
ของนักศึกษาทุกรุ่นไม่สูญหายไป ทั้งนี้ ฝ่ายออนไลน์จะต้องเขียนคอนเทนท์ วางแผนการเผยแพร่ 
ก าหนดช่วงเวลาการเผยแพร่ และประสานกับฝ่ายออกแบบให้ช่วยออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกได้รู้ว่านักศึกษาจะมีการจัดนิทรรศการผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 
4  

14. ฝ่ายถ่ายภาพและวิดีโอ ท าหน้าที่ถ่ายภาพของทุกคนเพื่อน าไปใช้ในสื่อต่าง ๆ รวมไปถึง
การบันทึกภาพและวีดิโอในวันจัดนิทรรศการ และติดต่อทางคณะฯ เพื่อขอเข้าใช้สถานที่ เนื่องจาก
เอกสารราชการต้องด าเนินการออกโดยคณะฯ โดยฝ่ายเอกสารช่วยท าเอกสารและด าเนินการให้ 



 

  

 
ภาพที่ 3 ภาพถ่ายเพื่อน าไปใช้ในสื่อต่าง 

 

15. ฝ่ายติดตั้งและระบบประสานงานกับฝ่ายออกแบบ และช่วยจัดเตรียมวัตถุประกอบภายใน
งานนิทรรศการ เพื่อสร้างบรรยากาศงานให้เป็นไปตามที่ฝ่ายออกแบบได้ก าหนดไว้ 

16. เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 มีการะบาดมากขึ้นเรื่อย ๆ และเพื่อให้เหมาะสมกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการน าเสนอผลงานอีกช่องทาง
หนึ่ง สามารถท าให้คนที่ไม่สามารถมาร่วมงานในสถานที่จริงได้ สามารถเข้ารับชมผลงาน ดู
ผลงานของนักศึกษาได้ผ่านช่องทาง Metaverse  

 

 
ภาพที่ 4 การเข้าชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ 

 

17. เมื่อด าเนินการทุกอย่างเรียบร้อย ทุกฝ่ายงานท างานร่วมกัน และมีความก้าวหน้าใน
การรายงานการท างานทุกสัปดาห์ จึงเป็นช่วงสุดท้ายของการเตรียมความพร้อมเข้าติดตั้งสถานที่ 
โดยประสานกับทางสถานที่จัดงานเพื่อนัดหมายเวลาในการขนย้ายของเข้าพื้นที่การท างาน 

18. ฝ่ายติดตั้งจะมีการเตรียมสิ่งของต่าง ๆ เพื่อใช้ส าหรับการเข้าพื้นที่ในการจัดสถานที่การ
จัดงาน โดยให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมที่สุด เพื่อให้การเตรียมงานในคืนก่อนวันงานเป็นไปอย่าง
ราบรื่น และเสร็จลงโดยเร็ว 

18. ในวันงานนิทรรศการ แต่ละฝ่ายจะแบ่งการท างานเพื่อคอยต้อนรับ และอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้เข้าชมงาน 

19. ก่อนวันจัดงานทีมงานเอกสารประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาโครงงานพิเศษ 
เพื่อเชิญประธานมาเปิดงาน และเดินชมผลงานนักศึกษาทุกกลุ่ม 

20. ด าเนินพิธีเปิดงาน และแสดงผลงาน โดยใช้เวลาการจัดงาน 3 วัน  
21. ประชุมสรุปปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขส าหรับการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป 



 

  

 
ภาพที่ 5 ฝ่ายถ่ายภาพและวิดีโอบันทึกภาพบรรยากาศภายในงาน 

 
 
สรุปประเด็นส าคัญในการด าเนินการ 

1. ประชุมอาจารย์และนักศึกษาเพื่อวางแผนด าเนินการในเบื้องต้น ก่อนการจัดงาน 2 เดือน
ขึ้นไป 

2. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นฝ่ายงาน โดยในแต่ละงานมีหัวหน้าฝ่ายงาน เพื่อเป็นตัวแทน
ในการรายงานความคืบหน้า ประสานงาน และรับมอบหมายงาน 

3. ธีมงานมาจากการน าเสนอของนักศึกษารายบุคคล และคัดเลือกธีมงานที่ดี และเหมาะสม
ที่สุด จากการโหวตของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษานั้น ๆ  

4. รูปแบบงาน เอกสารประกอบ สื่อประชาสัมพันธ์ โลโก้ และเอกสารอื่นๆ ต้องเป็นธีม
เดียวกันทั้งหมด 

5. ฝ่ายเอกสารที่ต้องจัดท าเอกสารราชการที่ต้องออกจากคณะฯ ต้องมีการติดต่อประสานงาน
กับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในคณะฯ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

6. การประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง และต่อเนื่อง เพื่อให้มีการเข้าถึงได้มากที่สุด โดยเฉพาะ
การประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมให้แก่ศิษย์เก่าของสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งมีส่วนช่วย
ในการประชาสัมพันธ์ให้พบเห็นในวงกว้างมากขึ้น 

7. การคัดเลือกสถานที่ในการจัดงาน ต้องค านึงถึงงบประมาณ และความเหมาะสม 



 

  

8. เอกสารส าคัญทางการเงินต่าง ๆ ที่ต้องมีการเบิกจ่าย ควรด าเนินการปรึกษากับงาน
การเงินของคณะฯ เพื่อความถูกต้องของเอกสาร 

9. การติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น สถานที่ สปอนเซอร์ เอกสารราชการที่ต้อง
ออกโดยคณะฯ และการยืมอุปกรณ์ เป็นต้น ต้องมีการเผื่อระยะเวลาในการด าเนินการให้เหมาะสม  

10. รายงานความก้าวหน้าของงานในแต่ละฝ่ายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และหากมีข้อสงสัย
ระหว่างนั้นให้ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาโครงงาน หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
ในทันที  

11. จัดท าเช็คลิสต์ ในการท างานของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อความครบถ้วนและสมบูรณ์ของงาน
ในแต่ละฝ่ายงาน 

12. หลังจากการจัดกิจกรรมมีการประชุมเพื่อสรุปปัญหาที่พบ และหาแนวทางในการแก้ไข 
เพื่อด าเนินการในปีถัดไป 

 
ประโยชน์จากการจัดงานเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาชั้นปี 4 

1. นักศึกษาได้น าเสนอผลงานต่อสาธารณะ เพื่อแสดงศักยภาพ และความสามารถของ
นักศึกษาที่ได้รับการหล่อหลอมจากคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชนอย่างเป็นที่ประจักษ์
ชัดเจน 

2. นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการท างานเป็นทีม และประสบการณ์การท างานจริง ในการ
จัดกิจกรรมในพื้นที่ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3. นักศึกษาไดแ้ละเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่มาชมงาน  
4. สร้างโอกาสในการพบปะระหว่างนักศึกษา และสถานประกอบการ น าไปสู่การได้งานของ

นักศึกษาในอนาคต 
 

            
ลงชื่อ.......................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพร ศรีฟ้า) 

                                                       ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 
  



 

  

 
 

การน าองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงาน 

อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม 

องค์ความรู้นี้พัฒนาในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 เรื่อง) 

 พัฒนานักศึกษา    พัฒนาบุคลากร    พัฒนาหน่วยงาน (ฝ่าย/สาขา/คณะ)   

 พัฒนามหาวิทยาลัย  อื่นๆ......................................................................................................... ...... 

การน าองค์ความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานและผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม (ควรมีรูปประกอบ 
หรือ Link กรณีที่ข้อมูลอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์) 

 ในปีการศึกษา 2564 มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ในชื่องาน “คดีมัลเยอะ : a lot of case” ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 
2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Craftstudio ชั้น 5 และรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ ผ่าน
ช่องทาง Metaverse 

https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0
%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B0-a-lot-of-
case-thesis-exhibition-2022-105172151028380 

 

 
 

https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B0-a-lot-of-case-thesis-exhibition-2022-105172151028380
https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B0-a-lot-of-case-thesis-exhibition-2022-105172151028380
https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B0-a-lot-of-case-thesis-exhibition-2022-105172151028380


 

  

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 
 

 

ลงชื่อ.................. ......................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพร ศรีฟ้า) 

                                                       ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 


