เอกสารประกอบหมายเลข

รายงานผลการสกัดความรูของวิทยาลัย ANT ปการศึกษา 2559
จากการประชุมวิทยาลัยฯครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีการกําหนดความรูที่จําเปนตอการ
ทํางานของวิทยาลัยฯแบงเปน 3 ดาน ดังนี้
1) ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆซึ่งใชศาสตรทั้งทางดานศิลปะและดานเทคโนโลยีมาสรางชิ้นงาน เชน VR
and AR, Gamification และเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณสมบัติ NEW DNA สามารถปฏิบัติงานไดโดยที่ไมตองรอ
ใหเรียนจบตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสามารถปฏิบัติงานที่ตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย Thailand 4.0
2) ความรูเพื่อสงเสริมการทํางานวิจัย เชน ธีมวิจั ย การขอทุนวิจั ย กําหนดการการประชุ มวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
3) ความรูเกี่ยวกับวิธีการทํางานและการแกปญหางานบริการวิชาการ
ทีมงานไดรวบรวมความรูทั้ง 3 ดานทั้งที่ปรากฎในรูปแบบที่เปนทางการ ไดแก แฟมบันทึกเอกสารเขาออก รายงานการประชุม ตารางการนัดหมายผาน e-mail, calendar และในรูปแบบที่ไมเปนทางการผานทางการ
พูดคุยสอบถามและ social networks ไดแก Facebook, line ของการทํางานกลุม สรุปผลการสกัดความรูตาม
เหตุการณที่เกี่ยวของไดดังนี้

ดานที่ 1: ความรูเ กี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ
เหตุการณที่ 1: 25 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัย CITE (ทีมงานของวิทยาลัย ANT ที่เดิมสังกัดในวิทยาลัย CITE
เปนผูดําเนินการจัดงานครั้งนี้) รวมกับบริษัทการีนาออนไลน (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัทเอเซอรคอมพิวเตอร
จํากัด, บริษัทบียอนกอดไลค จํากัด จัดงานเสวนา “GAME TALK 2016” ดานแนวโนมธุรกิจเกมและแอนิเมชั่นใน
ประเทศไทย ทําใหนักศึกษาและผูรวมงานไดรับความรูเกี่ยวกับ
- ความรูเกี่ยวกับธุรกิจเกมออนไลน
- แนวคิดและหลักการของการทํางานแอนนิเมชั่นที่ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ
- ความรูเกี่ยวกับอาชีพใหม Game Caster ที่ใชเทคนิคการพากษเสียง
นอกจากนี้การจัดงานครั้งนี้ยังเปนการสรางการรับรูเกี่ยวกับหลักสูตรใหมๆและทีมงานของวิทยาลัย ANT

เหตุการณที่ 2: 16 มกราคม 2017 จัดสัมมนาดานการตลาดดิจิทัล “Digital Immigration: The New Business
Revolution”รวมกับบริษัทจีเอ็มโอ-แซด คอม เน็ตดีไซน โฮลดดิ้ง จํากัด การจัดงานครั้งนี้ทําใหไดรับความรู
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนองคกรตามแนวเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ยังเปนจุดเริ่มตนของการจางงานบริการวิชาการ
ที่ตามมาภายหลัง รวมถึงการลงนามความรวมมือกับบริษัทจีเอ็มโอ-แซด คอม เน็ตดีไซน โฮลดดิ้ง จํากัด บริษัทผู
ใหบริการดาน cloud service อันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุน
เหตุการณที่ 3: 1-2 เมษายน 2560 รวมออกบูทงาน Garena Star League (GSL 2017) มหกรรมกีฬาอีสปอรตที่
ยิ่งใหญระดับอาเซียนภายใตคอนเซปต “Universal eSports Arena” ณ ฮอลล 98-99 ไบเทค บางนา การจัดงาน
ครั้งนี้เปนการใชประโยชนจากความรวมมือกับบริษัทการีนา ออนไลน (ประเทศไทย) จํากัด ในการพัฒนานักศึกษา
ในรายวิชา GT404 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบเกม 2 (Special Topics in Game Design 2) ใหไดรับการ
ฝกงานการดานการจัดการแขงขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส และใหเรียนรูการใชเทคนิค VR ในระดับที่สามารถปฏิบัติงาน
เปนวิทยากรนําเสนอเทคนิค VR ไดในงาน
เหตุการณที่ 4: ภาคเรียนที่ 2/2559 อาจารยกรุณา แยมพราย ไดปรับปรุงวิธีการสอนในรายวิชา GT404 หัวขอ
พิเศษเกี่ยวกับการออกแบบเกม 2 (Special Topics in Game Design 2) ใหนักศึกษามีโอกาสไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีใหมๆจากผูประกอบการโดยตรง และเปนการใชประโยชนจากความรวมมือที่วิทยาลัยมีกับผูประกอบ
ตางๆในการรวมกันพัฒนานักศึกษา มีวิทยากรมาใหความรูและประสบการณในธุรกิจเกมรวม 8 ทานจาก 4 บริษัท
ไดแก บริษัทการีนา ออนไลน (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท เอเซอร คอมพิวเตอร (ประเทศไทย), บริษัท ทวนทอง
นิยมชาติ จํากัด, และบริษัท เดยเดฟ จํากัด นับเปนแนวปฏิบัติที่ดี เหตุการณนี้ถอดบทเรียนความรูในรายวิชา
GT404 ที่นักศึกษาไดรับมีดังนี้
- ภาพรวมของธุรกิจเกม สายงานธุรกิจเกม และกระบวนการจัดการแขงขันเกมระดับนานาชาติ
- การรับรูและความนิยมของกีฬาอิเล็กทรอนิกส
- เสนทางอาชีพของคนในวงการกีฬาอิเล็กทรอนิกส ไดแก นักกีฬา โคช ผูจัดการทีม นักพากษการแขงขัน
กีฬาอิเล็กทรอนิกส (Game Caster/Streamer/DJ) ผูบริหารผลิตภัณฑเกม (Product Manager)
ผูรับผิดชอบการใหบริการออนไลน (Game Master)
- อุปกรณตอพวงที่ใชในการแขงขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส Gaming Gear)
- จริยธรรมของกรรมการตัดสินกีฬาอิเล็กทรอนิกส
- การจัดกิจกรรมทางการตลาดธุรกิจเกม การประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน
- การฝกงานการดานการจัดการแขงขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส
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ดานที่ 2: ความรูเพื่อสงเสริมการทํางานวิจัย
เหตุการณที่ 1: การประชุมวิทยาลัยครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 ที่ประชุมกําหนดธีมวิจัย
นําเสนอรองอธิการบดีฝายวิจัย เมื่อ 21 กุมภาพันธ 2560 ดังนี้
การสรางนวัตกรรมโดยการผสมผสานระหวางเทคโนโลยี งานศิลปะ งานออกแบบและงานสรางสรรค เพื่อ
พัฒนาสังคมใหทันสมัยละมีความนาอยูมากขึ้น และใหสอดคลองกับวิถีชีวิตในรูปแบบดิจิทัล (Digital Lifestyle)
โดยเนนที่กลุมเปาหมายทั้งกลุมบุคคลและกลุมองคกร ดังนี้
กลุมบุคคล
- กลุมวัยผูสูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสะดวกสบาย
- กลุมวัยทํางาน เพื่อสรางความบันเทิง ความสนุกสนาน และการพัฒนาตนเอง
- กลุมวัยเรียนและเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู และสรางความสนุกสนานใน
การศึกษา รวมทั้งพัฒนากระบวนการคิดที่สรางสรรค
กลุมองคกร
- เพื่อใชแนวคิด Gamification ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน
- เพื่ อสร า งนวั ตกรรมการวิเคราะหขอมูล และการออกแบบกระบวนการทํางานที่มีความ
สรางสรรค และนําไปสูการปรับเปลี่ยนสูองคกรดิจิทัลและรูปแบบธุรกิจใหมใหเปนไปตาม
แนวทาง Thailand 4.0
นอกจากนั้นแลว การเสนอแนวทางใหมๆของการประยุกตใชนวัตกรรมสําหรับการเพิ่มศักยภาพใหกับ
องค กรและบุ คลากรในองคกร รวมทั้งการศึกษาและพัฒ นาแนวทาง กระบวนการ การจัดการโครงการสราง
นวัตกรรมและการควบคุมคุณภาพของการพัฒนานวัตกรรม การสรางมาตรฐานของการทํางานอันจะนําไปสูธุรกิจ
ในรูปแบบ Startup

เหตุการณที่ 2: เดือนกุมภาพันธ2560 ผศ.ดร.วิลาวัลยและทีม ไดเขียนขอเสนอรับทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว) ในหัวขอ “การพัฒนาเกมบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะแบบพกพาสําหรับผูสูงอายุใน
การดูแลสุขภาพ” และไดรับทุนใหเริ่ มดําเนินการไดตั้ งแตเดือนพฤษภาคม 2560 งานวิจัย ชิ้นนี้มีการชี้นําและ
พัฒนานักศึกษาบางคนใหมีคุณสมบัติ NEW DNA สามารถปฏิบัติงานไดโดยที่ไมตองรอใหเรียนจบ
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เหตุการณที่ 3: เดือนมีนาคม 2560 รศ.ดร.วราพร, อาจารยกรุณาและทีม ไดรับการวาจางเปนที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยชื่อ “โครงการระบบสารสนเทศสําหรับสนับสนุนบูรณาการบริการดานผูสูงอายุและคนพิการ” ใหทํา
การออกแบบระบบงานและฐานขอมูลพรอมสวนงาน UI/UX ใหกับหนวยงานNECTEC ที่ดูแลผูสูงอายุและคน
พิการ การทํางานวิจัยนี้ขับเคลื่อนไดชากวาที่ประมาณการไว เนื่องจากผูออกแบบระบบไมสามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยตรงกับผูพัฒนาระบบ ทําใหมีรายการแกไขกลับไปกลับมาผานผูวาจางหลายรอบ ขณะนี้อยู
ระหวางการขอเจรจากับผูพัฒนาระบบโดยตรง
เหตุการณที่ 4: การแจงผาน e-mail เกี่ยวกับกําหนดการการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ
เหตุการณนี้เกิดขึ้นสม่ําเสมอมีความถี่สัปดาหละ 1-2 ครั้ง ผูแจงขอมูลมาจากทั้งบุคลกรภายในวิทยาลัยและจาก
หนวยงานสังกัดรองอธิการบดีฝายวิจัย ผลที่ไดคือในปการศึกษานี้มีอาจารย 10 คนสงผลงานวิจัยตีพิมพในวารสาร
จํานวน 4 ชิ้นงาน และเขารวมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศจํานวน 17 ชิ้นงาน
เหตุการณที่ 5: 22-23 มิถุนายน 2560 จัดงานสัมมนาวิทยาลัยในหัวขอ “วิสัยทัศนวิทยาลัย ANT 2560” ณ
กบาลถมอ หัวหิน ไดขอสรุป capstone ของการพัฒนานักศึกษาในแตละชั้นปของแตละหลักสูตร และไดมีการ
แลกเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานวิจัยหรืองานสรางสรรคสําหรับในปการศึกษา 2559-2560 ของอาจารยแตละ
ทาน เพื่อรวบรวมและใชในการติดตามความกาวหนาของงานเหลานั้นตอไป อาจารยแตละทานกําลังทํางานวิจัย
หรืองานสรางสรรคแยกแยะไดดังนี้
อาจารย
ผศ.ดร.วรสิทธิ์

แนววิจัย
Search Engine (Research Recommendation), Study on Human
Behavior
ผศ.ดร.วิลาวัลย Health Care Game/ Game for Stroke Disease
ผศ.วิญู
Web Content/ Application, Adaptive Content Recommendation
อ.กรุณา
VR Game for Tourism – supporting rules and procedural learning
อ.บัญญพนต
Education Technology – Scoring matching and statistics on
experiments/ Game for Education
ผศ.ดร.อรวรรณ Text Mining – Tourism
รศ.ดร.วราพร Survey on Tech Startup (Business Process) to identify Software
Profile (to Standardize the Processes)
อ. ภาณุ
ANT Channel (News, Knowledge, Interview Media Learning) for PR
and Commercial
อ. ชัยชนะ
Photos Arts (Content in Media/ Documentary/ Business)
อ.สิรภา
Graphics Content Marketing

หมายเหตุ
รับทุนวิจัย สกว.
อาจารยใหม
อาจารยใหม
อาจารยใหม
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ดานที่ 3: ความรูเ กี่ยวกับวิธีการทํางานและการแกปญหางานบริการวิชาการ
เหตุการณที่ 1: 25 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัย CITE รวมกับบริษัทการีนาออนไลน(ประเทศไทย)จํากัด, บริษัทเอ
เซอรคอมพิวเตอรจํากัด, บริษัทบียอนกอดไลคจํากัด จัดงานเสวนา “GAME TALK 2016” ดานแนวโนมธุรกิจเกม
และแอนิเมชั่นในประเทศไทย เนื่องจากเปนการจัดงานใหญครั้งแรกของวิทยาลัย การดําเนินรายการใหตอเนื่อง
จึงไดรับความชวยเหลือจากบริษัทการีนาจนผูเขารวมงานสังเกตได ซึ่งพิธีกรรับคําติชมนําไปปรับปรุงการทํางานใน
ครั้งตอไป
เหตุการณที่ 2:
5-8 ธันวาคม 2559 รวมกับสมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ แสดงผลงานนักศึกษา
SIGGRAPH Asia 2016 ณ เมืองมาเกา ประเทศจีน และประชาสัมพันธการเปนเจาภาพของประเทศไทยในป
2017 ณ กรุงเทพฯ ทีมที่ไปรว มจัดงานประกอบดว ยนั กศึ กษา 4 คนและอาจารย 4 คน มีคาใชจายในการ
ดําเนินการคอนขางสูง จําเปนตองของบประมาณสนับสนุนเปนกรณีพิเศษเองจากเปนงานเพื่อชื่อเสียงระดับชาติ
เหตุการณที่ 3: 16 มกราคม 2017 จัดสัมมนาดานการตลาดดิจิทัล “Digital Immigration: The New Business
Revolution connection digital content การจัดงานครั้งนี้เปนจุดเริ่มของงานบริการวิชาการหลายงานซึ่งไดรับ
การติดตอมาภายหลังจากผูเขารวมงานไดรูจักทีมงานของวิทยาลัย ANT เชน งานพัฒนาสื่อทิจิทัล บริษัท โกลดซิตี้
ฟุตแวร จํากัด
เหตุการณที่ 4: 6-7 มีนาคม 2560 อบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและเกม VR ดวยโปรแกรม Unity 3D ใหกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ หัวหนาโครงการไดมีการชี้นําและพัฒนา
นักศึกษาจํานวน 5 คนใหมีคุณสมบัติ NEW DNA สามารถปฏิบัติงานไดโดยที่ไมตองรอใหเรียนจบในการอบรมครั้ง
นี้ ผลการอบรมไดรับการตอบรับที่ดีโดยมีการจางงานอบรมครั้งตอไปตามมาดวย
เหตุการณที่ 5: 21 มีนาคม 2560 พัฒนาสื่อทิจิทัล ใหกับ บริษัท โกลดซิตี้ฟุตแวร จํากัด งานนี้พบปญหาทํานอง
เดียวกับเหตุการณที่ 3: ดานที่ 2 ความรูเพื่อสงเสริมการทํางานวิจัย คือ มีการขอแกไข requirement บอย
สาเหตุมาจากความไมชํานาญการณในการเก็บ requirement
เหตุการณที่ 6: 24-26 มีนาคม 2560 จัดงานแขงขัน ASIAGRAPH Reallusion Award 2017 เพื่อเปดโอกาสให
นักศึกษาประกวดคลิปแอนิเมชั่นความยาว 3-3.30 นาที โดยใชเวลาในการสราง 48 ชั่วโมงตอเนื่อง ดวยซอฟตแวร
iClone เปนงานที่รับจัดมาแบบกระทันหันเนื่องจากเจาภาพจัดงานมีความจําเปนตองขอเปลี่ยนสถานที่จัดงาน
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ทางวิทยาลัยมีชวงเวลาเตรียมการเพียงสัปดาหเดียว แตก็ผานไปไดดวยดีดวยความชวยเหลือในเครือขายของ
อาจารยกรุณา รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา หลังการจัดงานนี้ทางวิทยาลัยไดรับความไววางใจใหเขารวมเปน
สวนหนึ่งของการจัดอบรมนักเรียนมัธยมดาน 2D และ 3D ที่จะมีขึ้นตอไปของบริษัทไอคอม เทค (iCom Tech)
และอยูระหวางการนัดหมายทําพิธีลงนามความรวมมือระหวางกัน
เหตุการณที่ 7: 1-2 เมษายน 2560 รวมออกบูทงาน Garena Star League (GSL 2017) เปนเหตุการณเดียวกับ
เหตุการณที่ 3: ดานที่ 1 ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ สําหรับดานที่ 3 ความรูเกี่ยวกับวิธีการทํางานและการ
แกปญหางานบริการวิชาการ วิทยาลัยพบวาการออกบูทงานนี้ทําใหวิทยาลัยไดนักศึกษาใหม 6 คนซึ่งมาจากกลุม
คนที่สนใจงาน Garena Star League การจัดงานครั้งนี้มีปญหาในการขนยายอุปกรณจัดแสดงซึ่งมีจํานวนมาก ซึ่ง
ไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกคนในการนํารถมาชวยขนยายคนและอุปกรณเขารวมงานทั้งสองวัน
เหตุการณที่ 8: 4-5 กรกฎาคม 2560 จัดงานแสดงผลงานนักศึกษา ณ TRUE Incube สยามสแควร เหตุการณนี้
อยูระหวางดําเนินการ
MOU
วิทยาลัย ANT มีความรวมมือกับสถานประกอบการตั้งแตปการศึกษา 2558 จนถึงปจจุบันรวม 4 แหลง ดังนี้
22 มีนาคม 2559 บริษัทการีนา ออนไลน (ประเทศไทย) จํากัด
12 กันยายน 2559 บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด บรอดคาสติ้ง จํากัด
7 กุมภาพันธ 2560 บริษัทจีเอ็มโอ-แซด คอม เน็ตดีไซน โฮลดดิ้ง จํากัด
21 เมษายน 2560 บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส จํากัด
24 กรกฎาคม 2560 บริษัท ไอคอม เทค จํากัด
ทําเพื่อ
- เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณในการใชเทคโนโลยีใหม และเกิดการถายทอดเทคโนโลยีใหมๆใหกับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
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- เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูสภาพการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงกอนสําเร็จการศึกษา
- เพือ่ ใหสถานประกอบการสนับสนุนการจัดงาน เชน การจัดการประกวดแขงขันพัฒนาซอฟตแวร
อาจารยที่มีความรูทางดานดิจิทัลอารตหรือมีประสบการณในการทํางานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
ภาณุ บุญยรัตพันธุ ผูบริหาร Dream Express (DEX) ในธุรกิจ Japanese Animation, live Action Hero,
Character Merchandizing
ชัยชนะ จารุวรรณากร ชางภาพอาวุโส Amarin printing and Publishing PLC และนิตยสาร National
Geographic Thai Edition
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