ผูประกอบการวิเคราะหจุดเดนและจุดดอยนักศึกษา
รองรับธุรกิจดิจิทัล

ผูประกอบการวิเคราะหจุดเดนและจุดดอยนักศึกษารองรับธุรกิจดิจิทัล แนะ ICT SILPAKORN พัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับตลาดระดับโลก
ในโอกาสครบรอบ 15 ปี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ อ
ื สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT SILPAKORN) ได
เชิญผูประกอบการในธุรกิจดิจิทัล เกม และการส่ อ
ื สาร ที่รับนักศึกษาเขาไปทํางาน รวมแสดงความคิดเห็นถึงคุณภาพ
และปัญหาการทํางานของนักศึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ใหสอดคลองกับความ
ตองการของธุรกิจและสามารถแขงขันกับนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
นายศรุต ทับลอย ผูบริหารฝายปฏิบัติการ Yggdrazil Group ผูดําเนินธุรกิจดาน VFX, Animation และ Game and
Innovation กลาววา หลักสูตรของ ICT SILPAKORN สามารถผลิตบุคคลากรไดตอบโจทยความตองการของผู
ประกอบการดิจิทัลมีเดียในยุคปัจจุบันไดเป็ นอยางดี ทัง้ ในดานหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมและดีไซนที่ครบวงจร
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร งานโฆษณา งานเบื้องหลังตางๆ
ซึ่งยังตองการบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานนี้โดยตรงและตลาดยังเติบโตอีกมาก ทัง้ นี้ จากการรับนักศึกษาจาก
หลักสูตรนี้มาทํางาน ถือวามีทักษะการทํางานดี โดยเฉพาะงานทางดานศิลปะ รวมทงั ้ มีความโดดเดนในเรื่องของ

แนวคิดและทัศนคติที่ดี ทําใหการทํางานระหวางบุคคลไมมีปัญหา อยางไรก็ตาม ศักยภาพของเด็กไทยในปัจจุบันยัง
ถือวามีความโดดเดนเมื่อเทียบกับประเทศอ่ น
ื ๆ ในแถบอาเซียน แมวาจะมีประเทศคูแขงอยางเวียดนามที่มีการ
พัฒนาข้ น
ึ มาอยางมาก ดังนัน
้  นักศึกษาจบใหมควรจะเรียนรูและพัฒนาฝีมือ โดยใชคุณภาพของงานเป็ นตัวแขงขัน
มากกวาการใชกลยุทธราคาเพื่อดึงดูดลูกคา เชื่อวาการผลิตนักศึกษาจบใหมที่ตอบโจทยความตองการของ
อุตสาหกรรมจะเป็ นแรงผลักดันที่สําคัญของประเทศไทยใหมีศักยภาพในการผลิตคอนเทนตเพื่อสงออกไปแขงขันใน
ตลาดโลกไดอยางแนนอน
สําหรับตลาดดิจิทัลมีเดียในปัจจุบันนี้ถือวามีการแขงขันสูงมาก ในขณะเดียวกันนานาชาติมองวาตลาดไทยมี
ศักยภาพในดานทักษะการผลิต เนื่องจากสามารถรับแรงกดดันและมีความยืดหยุนสูง ทําใหการรวมงานไมมีปัญหา
์ อฟแวรและการแขงขันทางดานราคา ซึ่งมีผลทําใหคุณภาพของ
แตปัญหาที่เกิดข้ น
ึ ก็คือปัญหาการละเมิดลิขสิทธิซ
งานออกมาไมคอยมีคุณภาพ สงผลใหธุรกิจเสียหายในระยะยาว ทัง้ ในแงความนาเชื่อถือ รวมถึงขาดโอกาสที่จะ
พัฒนาคุณภาพของงานในระดับสูง ดังนัน
้  สถาบันตางๆ ควรเรงการปลูกฝังแนวคิดที่ดีใหกับเด็ก เพราะการผลิต
บุคลากรที่ดีตองมาจากจิตใจที่ดี ตองมีความรับผิดชอบ สามารถทํางานเป็ นทีมได ที่สําคัญตองเห็นประโยชนสวน
รวมมากกวาสวนตัว และมีความเป็ นมืออาชีพในสายงานที่ทํา รวมถึงการมองโลกในแงบวก เพื่อใหรับแรงกดดันใน
การทํางานได
ดานนายศรัณยพัจน เสรีวิวัฒนา ผูกอตงั ้  บริษท
ั  คลาวดคัลเลอรเกมส จํากัด ผูผลิตและที่ปรึกษาดานผลิตเกม เปิ ด
เผยวา ในฐานะอาจารยผูสอนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ อ
ื สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT SILPAKORN)
มัน
่ ใจวาเป็ นสถาบันการศึกษาที่มีความพรอมและมีศักยภาพสูงในการผลิตนักศึกษาเพื่อรองรับตลาดดานดิจิทัลมีเดีย
โดยเฉพาะความรูความสามารถพ้ น
ื ฐาน แตสิ่งที่ตองเรงแกไขคือการทํางานเป็ นทีม เนื่องจากนักศึกษาจะเริ่มทํางาน
ในชวงของปีการศึกษาที่ 3 ซึ่งควรเริ่มทําตัง้ แตปีการศึกษาที่ 1 เพื่อใหเด็กมีการปรับตัวและสามารถแกปัญหาที่เกิด
ขึ้นและรองรับการทํางานจริงในอนาคต เนื่องจากตองยอมรับวาในอุตสาหกรรมดิจิทัลมีเดีย การทํางานตองอาศัยทีม
เวิรคเพื่อใหงานเดินหน าตอไปอยางมีประสิทธิภาพ แมวานักศึกษาไทยจะมีความโดดเดนกวาประเทศอ่ น
ื ๆ ในอา
เซียน แตยังเสียเปรียบสิงคโปร ดังนัน
้  จึงตองเรงพัฒนาทักษะเรื่องภาษาเพื่อรองรับการแขงขันที่จะเกิดข้ น
ึ ใน
อนาคต เพราะโลกยังตองการบุคลากรจํานวนมาก
ดังนัน
้ ในฐานะที่เป็ นผูประกอบการดานการผลิตและที่ปรึกษาดานเกมตางๆ ทัง้ ออนไลนและออฟไลน มีความเห็นวา
ICT SILPAKORN เป็ นสถาบันที่สรางบุคลากรรองรับความตองการของตลาดไดอยางตรงจุด สามารถสรางพันธมิตร
ทางธุรกิจไดดี และนักศึกษาที่จบที่นี่มีศักยภาพสูง โดยในปีที่ผานมาบริษท
ั รับนักศึกษาทางดานผลิตเกมเขาไปทํางา
น ซ่ งึ ทุกคนลวนแลวแตทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม ในฐานะผูประกอบการตองการเห็นสถาบัน
และเด็กไทยกาวตอไปในอนาคต เนื่องจากหลักการทํางานคือหัวใจของโลกยุคดิจิทัล สิ่งที่คนคิดและทําไวจะหายไป
จากโลกนี้ เพราะสามารถใชซอฟแวรทําแทนไดหมด ดังนัน
้  ตอไปจึงเป็ นยุคแหงการเรียนรูและการคิดตอยอดวาจะ
ตองทําอยางไรที่จะนําวิธีคิดที่เคยมีมากอนหน านี้ มาประยุกตหรือสังเคราะหใหมและนํามาผสมผสานกับแนวคิดใหม

เพื่อใหเกิดสิ่งใหมๆ ตอไป
ขณะที่นายธัชพล เลิศวิโรจนกุล บริษท
ั  ฉายา พิกเจอร จํากัด ผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Animation และ Visual
Effect กลาววา หลักสูตร ICT SILPAKORN ถือเป็ นหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของตลาด เนื่องจากมีครบทุก
ดานทงั ้ การเขียนโปรแกรมและดีไซน ในฐานะผูประกอบการที่รับนักศึกษาจากที่นี่เขาไปทํางาน ยอมรับวาทุกคน
ทํางานไดดี เพราะมีความโดดเดนหลายดาน เชน เอกลักษณทางดานศิลปะและมีความกระตือรือรนสูง อยางไรก็ตาม
ในภาพรวมนัน
้ ยังคิดวาเด็กไทยยังดอยในเรื่องวุฒิภาวะ เมื่อเทียบกับตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะการคิดงานเอง
ความรับผิดชอบ แมอายุจะมาก แตยังแฝงความเป็ นเด็กสูง ยังตองการการปอนงานหรือรอรับมากกวาการแสวงหา
ในฐานะผูประกอบการจึงตองการฝากถึงสถาบันการศึกษาและนักศึกษา จะตองตระหนักถึงบทบาทและหน าที่ของตน
เอง ซึ่งบางคนเมื่อไปสมัครงานมักคิดวาคอยไปเรียนรูงานเอาขางหน า ขณะที่ผูประกอบการเองตองการเด็กที่พรอม
ทํางาน มีความเป็ นมืออาชีพ หรือทํางานไดจริง ดังนัน
้  นักศึกษาตองเตรียมความพรอมที่จะทํางานไดจริง ซึ่งสถาบัน
การศึกษาควรมุงเน นทงั ้ ภาคปฏิบัติควบคูไปกับงานวิชาการเพื่อแกปัญหาดังกลาว
นายเมธิน ปิงสุทธิวงศ ผูจัดการ บริษท
ั Nabla Digital จํากัด ผูผลิตส่ อ
ื อินเตอรแอคทีฟ เว็บไซต และแอปพลิเคชัน
่
กลาววา ICT SILPAKORN ถือเป็ นสถาบันที่มีความพรอมในการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และสามารถรองรับ
การเติบโตของตลาดดิจิทัลมีเดียในอนาคต เพราะมีการเรียนการสอนที่ครบองคประกอบทงั ้ ดานการดีไซนควบคูไป
กับการเขียนโปรแกรม ทําใหนักศึกษา สามารถทําไดตงั ้ แตการคิดคอนเซ็ปต ออกแบบ ตลอดจนถึงการสรางสรรคผล
งานไดเลย ซึ่งแตกตางจากหลักสูตรอ่ น
ื ที่จะโดดเดนดานใดดานหนึ่งเทานัน
้  ทําใหนักศึกษาที่เรียนที่นี่สามารถ
นํ าความรูความสามารถไปทํางานหรือตอยอดในสิ่งที่ตัวเองถนัดไดอยางแทจริง หากประเมินคุณภาพการทํางานของ
นักศึกษาพบวาเมื่อรับเขามาทํางานแลวพรอมทํางานไดทันทีตงั ้ แตวันแรกที่เริ่มงานและมีความรูรอบดาน สามาร
นํ าความรูที่เรียนไปประยุกตใชในงานไดหลากหลาย เพราะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจะมุงเน นในเรื่องภาคปฏิบัติอยาง
เขมขน ควบคูไปกับหลักวิชาการ ทําใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากที่นี่ สามารถแขงขันไดกับเวทีตางประเทศได
สิ่งสําคัญ มหาวิทยาลัยศิลปากรมุงเน นในการปลูกฝังใหนักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาคนดีใหเป็ นคน
เกงในสังคม
อยางไรก็ตาม แมวาเด็กไทยจะมีความสามารถทางดานทักษะดานตางๆที่สูง แตหากเทียบกับตางประเทศแลว ยังมี
จุดดอยในเรื่องของการทํางานเป็ นทีมเวิรคและภาษาที่ใชส่ อ
ื สาร ซึ่งทางเด็กจําเป็ นตองพัฒนาดานนี้ใหมากข้ น
ึ  เพื่อ
รองรับการแขงขันที่จะเกิดข้ น
ึ ในอนาคต และเป็ นการเปิ ดโอกาสใหกับตัวเอง เพราะการทํางานอาจตองรวมงานกับ
บริษท
ั ขามชาติ หรือเดินทางไปทํางานตางประเทศ
ขอมูลจําเพาะสถาบัน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ อ
ื สาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (ICT SILPAKORN) เปิ ดสอนทงั ้ หมด 3 สาขา ดัง
นี้ 1.สาขาวิชานิเทศศาสตร เปิ ดสอนในหลักสูตรเอกการส่ อ
ื สารเชิงธุรกิจ, เอกการส่ อ
ื สารมวลชน และเอกภาพยนตร

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ เอกแอนิเมชน
ั ่ , เกม และ เว็บและส่ อ
ื โตตอบ 3. สาขาวิชาธุรกิจ
ดิจิทัล ผูที่สนใจสอบถามเพิ่มเติม รวมถึงติดตามอัพเดตขาวสารกิจกรรมไดที่ www.ict.su.ac.th และเฟสบุค
ictsilpakorn
สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติม :
คุณมนัสวิน 091-549-3542 คุณปัญญา 087-055-2756 คุณเตชินี 061-991-6154 คุณวรินทร 0-2391-3320

