แบบฟอร์มสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม พ.ศ. 2556
คณะวิทยาการสารสเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปีการศึกษา 2557
(ผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2558)
วันที่รายงาน 3 สิงหาคม 2558
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : อาจารย์อรทัย สุทธิจักษ์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
2. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ศิริพร น้อยอําคา
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
3. อาจารย์ประจําหลักสูตร : อาจารย์สุวิชัย พรรษา
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
4. อาจารย์ประจําหลักสูตร : อาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
5. อาจารย์ประจําหลักสูตร : อาจารย์มนันยา นิ่มพิศาล
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
6. อาจารย์ประจําหลักสูตร : อาจารย์พฤฒ ธนรัช
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
6. เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบศิริ แซ่ลี้ (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
7.เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
1. รหัสหลักสูตร : 25510211107176
1.1  มี มคอ.1
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1.2  ไม่มี มคอ.1
2. วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2556 เปิดจัดการเรียนการสอน 1/2556
3. วันที่นําส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร
ยังไม่ได้รับหนังสือ
4. สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. อาจารย์ประจําหลักสูตร
มคอ 2
1. นางสาวอรทัย สุทธิจักษ์
2. นายปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์
3. นางสาวมนันยา นิ่มพิศาล
4. นางสาวศิริพร พร้อมจันทึก
5. นายหัฐณัฐ นาคไพจิตร
(ศึกษาต่อ 2557)
6. นายอนุชิน ฉัตรชินรัตน์
(ศึกษาต่อ 2557)

ปีการศึกษา 2557
1.อาจารย์อรทัย สุทธิจักษ์

คุณวุฒิ
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2.อาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
3.อาจารย์มนันยา นิ่มพิศาล M.A.(Design)
ศป.บ.(ทัศนศิลป์)
4.อาจารย์ศิริพร น้อยอําคา วท.ม.(สื่อนฤมิต)
วท.บ.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ )
5.อาจารย์สุวิชัย พรรษา
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
คอ.บ.(ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
6.อาจารย์พฤฒ ธนรัช
M.S. in Commerce
B.S. in Engineering

อาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล
3. อาจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง
5. รศ.ดร.สานิตย์ กายาผาด
7.อาจารย์ปริวฒ
ั น์ พิสิษฐพงศ์
9.อาจารย์ศิริพร น้อยอําคา
11.นายพฤฒ ธนรัช

หมายเหตุ
สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติอาจารย์
ประจําหลักสูตร
เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2558
(เอกสารประกอบ
หมายเลข 1 คําสัง
แต่งตั้งอาจารย์
ประจําหลักสูตร)

2. อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลีย่ มไธสง
4. ผศ.ดร.สืบศิริ แซ่ลี้
6.อาจารย์อรทัย สุทธิจักษ์
8.อาจารย์มนันยา นิ่มพิศาล
10.อาจารย์สุวิชัย พรรษา
12.อาจารย์ธวัชวงค์ ลาวัลย์
(อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์)

อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. อาจารย์ผู้สอนศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาอังกฤษ
2. อาจารย์ผู้สอนศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาไทย
3. อาจารย์ผู้สอนศึกษาทั่วไปกลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
4. อาจารย์ผู้สอนศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

5. อาจารย์ผู้สอนศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6. อาจารย์ผู้สอนศึกษาทั่วไปกลุ่มสหศาสตร์
สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง ตําบลขามเรียง อําเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม คณะอื่นที่เกี่ยวข้อง และสถานประกอบการ
การกํากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ในปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
มีผลการดําเนินงานครบถ้วนทั้ง 4 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ข้อ 1, 2, 11, และ
14) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพในการประกันคุณภาพหลักสูตร

แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกําหนดโดย สกอ
สรุปผลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผ่านทั้ง 4 ข้อ
ไม่ผ่านครบทั้ง 4 ข้อ
โดยมีรายละเอียดในแต่ละเกณฑ์การประเมินตามตารางดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ลําดับข้อ
1

2
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จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรฯ มีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 6 คน ตลอดระยะเวลาที่
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2557
สรุปว่า
ผ่าน
ไม่ผ่าน
คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา อาจารย์ประจําหลักสูตรทัง้ 6 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทสัมพันธ์กับ
หลักสูตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม โดยสําเร็จการศึกษาปริญญา
มหาบัณฑิตทางสื่อนฤมิต การออกแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรนี้ โดยมีอาจารย์อรทัย สุทธิจักษ์ เป็นประธานหลักสูตร (ดัง
เอกสารแนบหมายเลข 2 พส 2 อาจารย์ประจําหลักสูตร)
สรุปว่า
ผ่าน
ไม่ผ่าน
การปรับปรุงตามกรอบ
หลักสูตรฯ ในวงรอบประเมินนี้ เป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556
ระยะเวลาที่กําหนด
ซึ่งเปิดดําเนินการเปิดสอนสอนภาคเรียนแรกปีการศึกษา 2556 โดยมี
ระยะเวลาในการดําเนินงานยังไม่ครบ 5 ปี ซึ่งครบวงรอบในปีการศึกษา
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2561 ตามกรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร แต่อย่างไรก็ตาม
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงย่อยอย่างสม่ําเสมอ อาทิ (1) การ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร (2)การปรับแผนการ
ศึกษาตลอดหลักสูตรเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2558 นี้
(ดังเอกสารแนบหมายเลข 1 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร และ 3
หลักสูตรปีการศึกษา 2557 และปี 2558)
สรุปว่า
ผ่าน
ไม่ผ่าน
การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัว มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ TQF เป็นไปตามเกณฑ์
บ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการ
ครบทั้ง 5 ข้อแรก
ไม่ครบ 5 ข้อแรก
ประกันคุณภาพหลักสูตรและ
โดยมีรายละเอียดปรากฏในผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 5
การเรียนการสอนตามกรอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ หน้าที่ 28
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตาม
ตัวบ่งชี้ 5 ข้อแรก)

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมยังไม่มีนิสิตจบ หากแต่หลักสูตร วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและ
เกม เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงจาก หลักสูตร วท.บ.สื่อนฤมิต ทั้งนี้จึงขอรายงานบัณฑิตที่จบการศึกษา ของหลักสูตร
วท.บ.สื่อนฤมิต ซึ่งมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 92 คน ดําเนินการสํารวจผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 21.73 ของผูส้ าํ เร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4.71 รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
ที่
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กําหนดใน มคอ.2
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิต
1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.75 คะแนน
2 ด้านความรู้
4.65 คะแนน
3 ด้านทักษะทางปัญญา
4.66 คะแนน
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.86. คะแนน
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
4.63 คะแนน
สารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตภาพรวม
4.71 คะแนน
***จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต มีมากกว่าร้อยละ 20 ของบัณฑิตทีจ่ บการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
หลักสูตรสื่อนฤมิต มีผู้จบการศึกษาจํานวน 92 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 86 คน คิดเป็นร้อยละ 93.47
และบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามแล้วได้งานทําจํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 71.73 รายละเอียดดังตารางที่ 3
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตารางที่ 3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ข้อมูลพื้นฐาน
จํานวน
ร้อยละ
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
92
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
86
93.47
จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวม
66
71.73
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา
3
3.26
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
2
2.17
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)
3.59 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจําหลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ให้ความสําคัญต่อการ
พัฒนาระบบและกลไกการรับเข้านิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน พร้อมทั้งเน้น
การสอนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จัดกิจกรรมศึกษา ดูงาน ณ สถานประกอบการ
จากกระบวนการและการบริหารกระบวนการที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลักสูตร
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม มีนิสติ ใหม่ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนการรับนิสติ ใหม่ ถึงแม้ว่าจะเป็นปี
การศึกษาที่มีอุปสรรค สืบเนื่องมาจากระยะเวลาในการรับนิสิตใหม่ที่กําหนดตามปฏิทินการศึกษาอาเซียน ล่าช้า
กว่าปกติ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตรฯ ลดลงเมื่อเทียบกับกับสถาบันการศึกษาในเขต
พื้นที่เป้าหมาย ที่ดําเนินการรับนักศึกษาใหม่ไปก่อนหน้านั้นแล้ว ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวหลักสูตรฯ จะได้
นําไปปรับปรุงกระบวนการการรับเข้านิสติ ใหม่ในปีการศึกษา 2558 ต่อไป สําหรับอัตราความคงอยู่ และความพึง
พอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต หลักสูตรอยู่ในช่วงดําเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2557
รายละเอียดของผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 ตามตัวบ่งชี้ 3.1 ตัวบ่งชี้ 3.2 และตัวบ่งชี้ 3.3 มี
ดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงาน
3.1 การรับ
นักศึกษา

แผนการรับปีการศึกษา 2557 (นิสิตรหัส 2558)
ระบบ
ปกติ
พิเศษ
เทียบโอน

แผนรับ
120
40
40

รับจริง
111
19
10

เกณฑ์การรับสมัคร
เป็นไปตามระเบียบหน้า 10
เล่ม มคอ 2
เป็นไปตามระเบียบหน้า 11
เล่ม มคอ 2

คุณสมบัติเฉพาะ
มีความสามารถด้าน
ศิลปะ หรือมีความ
สนใจได้สื่อดิจิทัล

1.การรับเข้านิสิตใหม่
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ได้ดําเนินการตาม
กระบวนการรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งในส่วนของการรับตรง การรับ
ผ่านระบบกลางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ และระบบการรับตรง
โดยคณะดําเนินการเองกระบวนการเริ่มจากการกําหนดแผนการรับนิสิต ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย การสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น การกําหนดจํานวนรับและ
คุณสมบัติของผู้สมัคร การประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทั้งทางเว็บไซต์ และการสมัครด้วย
ตนเอง การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการสอบคัดเลือก (พิจารณาผลการ
เรียนในระดับมัธยมศึกษาและการสัมภาษณ์) การประกาศรายชื่อ และการรายงานตัว
จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในปีการศึกษา 2556 พบว่าหลังจากการ
รับเข้าในโครงการรับตรงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย หลักสูตรฯ ได้ติดตามผลการ
ดําเนินงานเพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการรับเข้าของหลักสูตร ซึ่งพบว่าโครงการรับตรง
ของมหาวิทยาลัยมีการดําเนิน และกําหนดระยะเวลาล่าช้ากว่าสถาบันในเขตพื้นที่
เป้าหมาย ส่งผลไห้จํานวนนิสติ รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด นอกจากนี้ขั้นตอน
การรับสมัครซับซ้อนเนื่องจากเป็นกระบวนการรับนิสิตใหม่ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของหลักสูตรฯ ยังไม่มีศักยภาพในการแข่งขัน
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เท่าที่ควร นักเรียน และนักศึกษากลุ่มเป้าหมายยังไม่เห็นความโดดเด่นของหลักสูตรฯ
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ภายใต้ระบบ
การกํากับดูแลของคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ปรับปรุงกระบวนการรับเข้านิสิตใหม่ในปี
การศึกษา 2557 เพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย เห็นชอบให้มีการสร้างและ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ของหลักสูตรและคณะฯ อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2557 ซึ่ง
วิธีการดําเนินการหลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ดําเนินการในรูปแบบของการ
ประชาสัมพันธ์จากใบปลิว แผ่นพับ เว็บไซต์ รวมถึงการออกไปแนะนําหลักสูตรให้กับ
โรงเรียนต่างๆ ได้ทราบ โดยทําควบคู่ไปกับรายวิชาสัมมนา (1205340 สัมมนาทาง
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและสือ่ นฤมิต) ที่นิสติ ต้องออกไปยังโรงเรียนต่างๆ อยู่แล้ว
การรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ได้มีการรับ
นักศึกษา 6 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 การรับเข้าในโครงการคณะดําเนินการเอง ครั้งที่ 1 (รอบ IT
day) ซึ่งหลักสูตรรับระบบปกติและเทียบโอน เนื่องจากทุกปีคณะวิทยาการสารสนเทศ
จะมีการจัดงาน IT day ซึ่งจะมีการจัดงานประกวดต่างๆ สถานบันต่างๆ ทั้งสาย
สามัญ และสายอาชีพ จะส่งผลงานเข้าประกวด โครงการนี้หลักสูตรต้องการคัดสรรนิสิต
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางพบว่ามีนิสิตไม่ตรงตามเป้าหมาย คณะกรรมการจึง
ทบทวนให้เพิ่มจํานวนในช่วงที่ 2
ช่วงที่ 2 การรับเข้าในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัย พร้อมกับหลักสูตร
อื่นๆ ซึ่งรับนิสิตภาคปกติ มุ่งรับนิสิตให้ได้มีการศึกษาในเขตพื้นที่ของตัวเอง ใกล้บ้าน
พบว่ามีนิสิตตรงเป้าหมายที่กําหนดไว้ หากแต่พบว่ามีนิสิตมารายตัวเพียง 60% ของนิสิต
ที่รับ
ช่วงที่ 3 การรับเข้าในโครงการเพชรมีเดีย รับนิสิตเทียบเข้ามุ่งเป้าสาย
อาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งนิสิตที่มีฝีมือด้านกราฟิก พบว่าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมีนิสิต
สมัครเกินเป้าหมายที่กําหนด
ช่วงที่ 4 การรับผ่านระบบกลางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ
นิสิตระบบปกติ จากปัญหาในช่วงที่ 2 ทําให้กรรมการประจําหลักสูตรเพิ่มจํานวนเพื่อ
สอบสัมภาษณ์
ช่วงที่ 5 มหาวิทยาลัยรับพิเศษ และเทียบเข้า มุ่งเป้าสายอาชีพ เพื่อให้
ได้มาซึ่งนิสิตที่มีฝีมือด้านกราฟิก
ช่วงที่ 6 การรับเข้าในโครงการคณะดําเนินการเอง ครั้งที่ 2 รับนิสิตพิเศษ
และเทียบเข้า เพื่อเปิดโอกาสนักเรียนที่ไม่ผ่าน admissions
เมื่อปี 2556 มีนิสิตมารายงานตัวประมาณ 60-70% ส่งผลให้จํานวนนิสิตรหัส
56 ไม่ตรงตามเป้าหมาย หาแต่การรับสมัครทั้ง 6 ช่วงของปี 2557 มีการปรับปรุงจํานวน
ที่จะรับมาในแต่ละช่วงตลอดส่งผลให้เมื่อสิน้ สุดการรายงานตัวมีจํานวนนิสิตใกล้เคียงกับที่
ทางหลักสูตรกําหนดตั้งแต่ต้น
2. การเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่
หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมได้เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ที่เข้า
มาศึกษาโดยดําเนินการตามแผนของคณะ ซึ่งคณะได้จัดโครงการสําหรับนิสิตใหม่ดังนี้
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- โครงการพบผู้ปกครอง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนําผูป้ กครองไปรับฟังกฎระเบียบ
ต่างๆ ของนิสติ ตลอดที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่นิสติ ใหม่จะต้องเข้า
ร่วมกับมหาวิทยาลัย และทิศทางของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งผลิตบัณฑิต แต่ละคณะจะมา
แนะนําคณะและสาขาต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบว่านิสิตจะต้องได้เรียนอะไร พบเจอ
อะไร หากมีปัญหาจะต้องไปปรึกษาใคร เพื่อให้ผู้ปกครองมีความสบายใจ และรู้
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยที่นิสิตจะต้องปฏิบัติอีกนัยหนึ่งด้วย
- โครงการปฐมนิเทศ ซึ่งโครงการนี้นิสิตจะได้รับฟังคําชี้แนะจากผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และคําชี้แนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ได้แก่ งานทะเบียน งาน
คลัง สํานักวิทยบริการ สํานักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อให้นิสิตทราบถึงวิธีการ
ปฏิบัติ รวมถึงแนะนําวิธีการใช้งานของระบบต่างๆ ในภาพรวม ซึ่งจะมีการจัดให้นิสิต
ใหม่เข้าฟังพร้อมกันทุกหลักสูตร จากนั้นแยกไปพบอาจารย์ประจําหลักสูตรคอมพิวเตอร์
แอนิเมชันและเกม อีกทั้งแนะนําอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อคอยชี้แนะแนวทาง
การศึกษา รวมทั้งจัดให้ระบบรุ่นพี่คอยช่วยเหลือรุ่นน้องด้วย ทั้งการลงทะเบียน การ
วางตัว การเรียนอย่างไรให้มีความสุข
จากการรับสมัครนักเรียนทั้ง 6 ช่วงนักเรียนทุกคนจะผ่านการสอบสัมภาษณ์ หรือ
ทดสอบความสามารถก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ หากแต่มีช่วงที่ 4 ที่รับผ่าน แอดมิดชันที่ไม่
สามารถคัดคนออกได้และจะมีนักเรียนบางคนที่พื้นฐานไม่เท่ากัน หากแต่ทุกคนจะได้ปรับ
พื้นฐานในวิชาเรียน 1205001 basic drawing แต่ก็ยังมีนิสิตบางคนทีอ่ าจจะยังไม่พร้อม
และในปีการศึกษาปีถัดไปทางหลักสูตรจะมีการพิจาณาเตรียมความพร้อมโดยการจัดให้นิ
สินใหม่เข้า camp เพื่อปรับพื้นฐานทางการวาดภาพ

3.2 การส่งเสริม
และการพัฒนา
นักศึกษา

การติดตามผล
เมื่อหลักสูตรจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ร่วมกับคณะ หลักสูตรได้มีการ
ติดตามผลจากที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ชีวิตการเป็นนิสิตใหม่ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เช่น การ
เรียน การใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงจํานวนอาจารย์ที่ปรึกษาว่ามีความเพียงพอ
กับการให้คําปรึกษานิสิตหรือไม่ ซึ่งหลักสูตรมีความเพียงพอ เพราะพบว่านิสิตที่เข้า
ร่วมปฐมนิเทศไม่ครบถ้วน จึงมีนิสิตบางส่วนไม่เข้าใจขบวนการหลายอย่าง อาจารย์ที่
ปรึกษาจึงนัดหมายเพื่อทําความเข้าใจให้นิสติ กลุ่มดังกล่าวในภายหลัง
 การควบคุมการดูแลการให้คาํ ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี
คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมวางแผน มีระบบแต่งตั้งที่ปรึกษาชั้นปี เสนอ
ผ่านคณะกรรมการคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ลงมา ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ชั้นปีมีหน้าที่ สํารวจ สังเกต ติดตาม ผลการศึกษาและ
พฤติกรรมของนิสิตในที่ปรึกษา รวมถึงพูดคุยเป็นกรณีตลอดภาคการศึกษา
ก่อนเริ่มลงทะเบียนในทุกภาคเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาประจําชั้นปี ที่มีรายชื่อ
ตามคําสั่ง ได้จัดเตรียมรายชื่อวิชาที่นิสิตที่ปรึกษาตามชั้นปีต้องเลือก และควรเลือก รวมถึง
ปัญหาทางวิชาการ ที่เกิดขึ้นในภาคเรียนก่อนหน้า ซึ่งนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากว่า 2.00
ระบบจะทําการล๊อกอัตโนมัติ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสามารถล๊อกระบบนิสิตเพื่อให้นิสิตที่มี
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ปัญหาผลการเรียนต่ําเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจําชั้นปีเพื่อปลดล๊อกระบบ อาจารย์ได้
มีโอกาสให้คําปรึกษาและพูดคุย และช่วยให้นิสิตสามารถควบคุมและสําเร็จการศึกษาตาม
แผนที่นสิ ิตวางไว้ ในช่วงท้ายของเวลานัดพบ อาจารย์ทีปรึกษาชั้นปีได้ตรวจสอบว่านิสิต
ทุกคนเข้าใจในแผนการเรียนของตน และตัดสินใจเลือกรายวิชาที่ลงได้ถูก และได้ให้นสิ ติ
เสนอแนะสิ่งทีค่ วรนํามาพูดถึงในกิจกรรมนี้อีก เช่น การส่งผลงานเข้าประกวดในงาน
ประกวดต่าง ๆ การเตรียมตัวเพื่อกิจกรรมระหว่างภาคการศึกษา เป็นต้น ซึ่งอาจารย์ที่
ปรึกษาได้นําข้อมูลเหล่านั้นมานําเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษาท่านอื่น ๆ เพื่อที่ เรื่องอาจารย์
ที่ปรึกษาให้อยูใ่ นช่วงเตรียมความพร้อม
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษารายงานการให้คําปรึกษานิสิตต่อ
กรรมการประจําหลักสูตร โดยอาจรายงานแบบระเอียดเฉพาะกรณีนสิ ติ ที่มีปัญหา เช่น
กรณีที่นิสิตชั้นปีที่ 1 มีเกรดเฉลี่ยต่ํากว่า 2.00 จากการสอบถามนิสิตพบว่าเกรดรายวิชา
ที่ต่ํา เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป สาเหตุมาจากวินัยในการเข้าชั้นเรียนของนิสิต การส่งงาน
ลืมเข้าสอบประจําภาค
จากปัญหาที่พบ กรรมการได้ให้ความเห็นให้อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ให้
ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในการเรียนมหาวิทยาลัย เน้นให้นิสิตมีความ
รับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง ให้นิสิตมีเป้าหมายในการเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะจบ
การศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด ทั้งนี้กรรมการประจําหลักสูตร ได้ให้แง่คิด ย้ําเตือนกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจําชั้นปีการศึกษา 2558 ให้เฝ้าระวัง สังเกต ย้ําเตือนนิสิตใหม่ ใน
วันปฐมนิเทศ หรือพบปะนิสติ ในระหว่างภาคการศึกษา (ดังเอกสารแนบหมายเลข 4
โครงการปฐมนิเทศนิสิตปีการศึกษา 2558)
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
กรรมการประจําหลักสูตร มีการวางแผนตั้งงบประมาณและดําเนินการเพื่อส่งเสริมการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนิสิต ซึ่งปีการศึกษา 2557 นี้ มีนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม
เผยแพร่นําเสนอผลงาน โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษามีเดีย ร่วมกับหลักสูตรฯ
(มีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ หอศิลปวัฒธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2558
ด้านภาษา
1. คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีการวางแผนงบประมาณสําหรับจัดโครงอบรมด้าน
ภาษาอังกฤษ ให้กับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยนิสิตภาควิชาสื่อนฤมิตได้
เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ก่อนสอบ English Exit-Exam
ได้เข้าร่วมโครงการที่ทางคณะได้จัดขึ้น มีผู้สอบผ่าน 7 คน จากผู้สอบ 36 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.44 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์) เมื่อติดตามผลการสอบทําให้กรรมการ
ประจําหลักสูตรร่วมหารือเพื่อเสนอทางแก้ปัญหาในการสอบ English ExitExam ครั้งต่อไป โดยให้นิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมมากขึ้น
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ด้านเทคโนโลยี
1. คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีการวางแผนงบประมาณสําหรับจัดโครงอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยนิสิตภาควิชาสื่อ
นฤมิต ได้เข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ IT Exit-Exam
โครงการที่ทางคณะได้จัดขึ้น (ซึ่งไม่มีนิสิตสอบผ่าน)
เมื่อติดตามผลการสอบทําให้กรรมการประจําหลักสูตรร่วมหารือเพื่อเสนอทาง
แก้ปัญหาในการสอบ IT Exit-Exam ครั้งต่อไป โดยให้นิสิตเข้าร่วมโครงการ
เตรียมความพร้อมที่ทางคณะจัดให้มากขึ้น
2. หลักสูตรได้มีการวางแผนงบประมาณสําหรบจัดโครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาชีพ
ด้านสื่อนฤมิต โดยได้จัดอบรมให้นิสิตจํานวน 3 โครงการคือ
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสื่อนฤมิต เรื่องการใช้งานโปรแกรม
Illustrator และ Photoshop สําหรับการออกแบบ Sticker line วันที่
23-24 พฤศจิกายน 2557 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2-3 ซึ่งผลการดําเนินงาน
พบว่านิสิตได้รับความรู้ในเรื่องของการคิดและกระบวนการการผลิตเกม
ภายใต้เนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มพัฒนา เครื่องมือที่
ใช้ในการพัฒนา สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคต (เอกสาร
ประกอบหมายเลข 5)
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม StartUp เส้นทาง
ธุรกิจการออกแบบและพัฒนาเกม วันที่ 20 มีนาคม 2558 ให้กับนิสิตชั้นปี
ที่ 2-3 แขนงเกม และชั้นปีที่ 1 ที่มีความสนใจเรียนแขนงเกม ซึ่งผลการ
ดําเนินงานพบว่านิสิตได้รับความรู้ในเรื่องของการคิดและกระบวนการการ
ผลิตเกม ภายใต้เนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา วิธีการเข้าถึงตลาดของกลุ่มผู้บริโภคภาพรวม
ธุรกิจ mobile app และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคต
ได้ (เอกสารประกอบหมายเลข 6)
2.3 โครงการอบรมการสร้างโมเดล 3 มิติ แบบ Low Polygon ด้วย 3D
Max ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2-3 ที่เคยผ่านรายวิชา 1205234 เพื่อสําหรับเกม
และแบบจําลองสถานการณ์ ซึ่งโครงการนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทายาทด้านการผลิตงาน โดยนิสิตที่เข้าร่วมอบรม
สามารถรับผิดชอบงานโครงการร่วมกับบริษัทจําลอง ในปีงบประมาณต่อไป
ได้ เนื่องจากนิสิตชั้นปีที่ 2-3 เคยผ่านรายวิชา 1205234 นิสิตสามารถใช้
เครื่องมือและพัฒนาต่องานได้ง่าย (เอกสารประกอบหมายเลข7)
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2.4 โครงการ World Class Animation and Game Design ซึ่งโครงการ
นี้การนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย
ได้ส่งเสริมการพัฒนานิสิตด้านวิชกากร จาก โครงการ Mechanics,
Dynamics, and Aesthetics (MDA) game design วัตถุประสงค์จดั
ให้กับนิสิตทุกชั้นปี เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตงาน Digital
Content จากผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมระดับโลก คือ Ms. Robin
Hunicke (เอกสารประกอบหมายเลข8)
ซึ่งโครงการในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรได้จัดพัฒนานิสิตนั้นอาจจะไม่
ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจน
หากแต่ทางกรรมการประจําหลักสูตร ได้มีการทบทวนแผน ประจําปีงบประมาณ 2559
มีการวางแผนตั้งงบประมาณสําหรับจัดโครงการในด้านนี้ อย่างครอบคลุม
3.3ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา

1.อัตราการคงอยู่ของนิสิต
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม มีผลการดําเนินการดังนี้
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่ ระบบการศึกษา
รับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร)
2553
ปกติและพิเศษ

2554

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
143

90

83

78

1

(ร้อยละ62.94) (ร้อยละ92.22) (ร้อยละ93.97) (ร้อยละ 1.28)

เทียบเข้า

18

ปกติและพิเศษ

-

15

12

9

3

(ร้อยละ83.33) (ร้อยละ80.00) (ร้อยละ75.00) (ร้อยละ33.33)

101

82

77

67

(ร้อยละ81.19) (ร้อยละ93.90) (ร้อยละ87.01)

เทียบเข้า

-

22

22
(ร้อยละ100)

2555

ปกติและพิเศษ

-

-

66

11

2

(ร้อยละ50) (ร้อยละ18.18)

46

39

(ร้อยละ69.69) (ร้อยละ84.78)

เทียบเข้า

-

-

19

19

16

(ร้อยละ100) (ร้อยละ84.21)

2556

ปกติและพิเศษ

-

-

-

77

47
(ร้อยละ61.04)

เทียบเข้า

-

-

-

15

13
(ร้อยละ86.67)

2557

ปกติและพิเศษ
เทียบเข้า

-

-
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-

108
12

12

2. อัตราการสําเร็จการศึกษา
ปี ระบบการศึกษา จํานวน จํานวนคงอยู่ ณ
ที่
ปีสุดท้ายของ
การศึ
รับเข้า หลักสูตร/ร้อย
กษาที่
ละชองจํานวนที่
รับเข้า
รับเข้า
2553
2554
2555
2556
2557

ปกติและพิเศษ
เทียบเข้า
ปกติและพิเศษ
เทียบเข้า
ปกติและพิเศษ
เทียบเข้า
ปกติและพิเศษ
เทียบเข้า
ปกติและพิเศษ
เทียบเข้า

143
18
101
22
66
19
77
15
108
12

78
12
77
22
19
-

จํานวนที่
จํานวนที่
สําเร็จ
ไม่สําเร็จ
การศึกษา /
ตาม
ร้อยละของ ระยะเวลา
จํานวนที่
ที่กําหนด
รับเข้า
(4 ปี)
59(51+8) 20(16+4)
9
3
31(26+5) 46(35+11)
17
5
10
9
-

3. ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรมีระบบและกลไก ดังนี้
1. หลักสูตรร่วมประชุมหารือ แต่งตั้งอาจารย์ในหลักสูตร ทําหน้าที่กํากับ ติดตาม และ
รายงานผลต่อกรรมการหลักสูตร เรื่องการจัดการเรียน ความพึงพอใจของหลักสูตร
และข้อร้องเรียนของนักศึกษา เพื่อให้นิสิตได้จบตามหลักสูตร
2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษา รายงานผลการดําเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษา
3. คณะกรรมการ ทบทวน และแนะนําวิธีการแก้ปัญหา
ผลการดําเนินงานปี 2557 จากผู้ตอบแบบสํารวจ 94 คน
ข้อประเมิน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
1.ด้านเนื้อหารายวิชา
3.9
2.ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
3.9
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
3.ความพึงพอใจของนิสิตต่อ
3.7
กระบวนการร้องเรียนของนิสิต
รายละเอียด (ดังเอกสารประกอบหมายเลข 9)

0.8
0.8

ค่าแปล
ความหมาย
ดี
ดี
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ดี

ผลการดําเนินงานปี 2557 จากผู้ตอบแบบสํารวจ 94 คน พบว่านิสิตมีความพึงพอใจ
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ผู้เรียน มีความหลากหลาย
ด้านผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา พบว่านิสิตพึงพอใจเรื่องระยะเวลาในการ
ยืนเรื่อง และระยะเวลาในการพิจาณาเรื่องร้องทุกข์ของนิสิตมีความเหมาะสมในระดับปาน
กลางนอกนั้นอยู่ในระดับดี
คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมวางแผน ให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ปรึกษาชั้นปีและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ สังเกต ติดตาม สํารวจ พฤติกรรมการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงาน ผลการสอบประจําภาคการศึกษา
จากการดําเนินงาน ปีการศึกษาปี 2557 อัตราการคงอยู่ของนิสิตพบว่านิสิต จะ
ขอย้ายไปเรียนหลักสูตรอื่น และมีนิสิตจากหลักสูตร คณะอื่นย้ายเข้ามา ส่วนนิสิตที่จบ
การศึกษาพบว่า จบตามเกณฑ์ (รหัส 54) มี 31 คนคิดเป็นร้อยละ 40.26 โดยจะมีนิสิต
ที่เหลืออีกบางส่วนจะจบการศึกษาในภาคการศึกษา 3/57 ซึ่งอยู่ระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพจํานวน 21 คน จากการติดตามทบทวนผลที่นิสิตจบตามเกณฑ์น้อย
กว่าร้อยละ 50 เนื่องมาจากสาเหตุที่นิสิตทําผลงานรายวิชา Project 2 ไม่ทันสอบปลาย
ภาคเรียน รวมถึงเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาจึงส่งผลให้นสิ ติ ไม่มีสิทธิขึ้นสอบ สาเหตุที่นิสิต
21 คนที่กําลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่สามารถขออนุมัติจบทันต่อเวลา เนื่องจากนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 3 ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการที่สั้น ทําให้อาจารย์
ผู้ดูแลรายวิชาส่งผลการศึกษาไม่ทันรอบประเมิน มคอ7
จากผลที่นสิ ิตจบตามเกณฑ์น้อย คณะกรรมการประจําหลักสูตร ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา Project2 ร่วมหารือและหาวิธีแนว
ทางแก้ไขโดยให้ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ติดตามนิสิตมากขึ้น
รายละเอียด (ดังเอกสารแนบหมายเลข 10)

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ดําเนินงานพัฒนาระบบ กลไก การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ ที่สําคัญคือการกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายในฯ พ.ศ. 2557 ผลการวิเคราะห์อัตรากําลังพบว่า มีอัตรากําลังที่เหมาะสม จึงไม่มี
การรับอาจารย์ใหม่จากบุคคลทั่วไปในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้ทบทวนกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจํา
หลักสูตร และกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร เพิ่มเติมจากระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์
ประจําหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดมีดังนี้
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงาน

4.1 การบริหาร
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ดําเนินงานตาม
และพัฒนาอาจารย์ ระบบและกลไกบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับทิศทางของคณะ โดยแบ่งการ
บริหารจัดการและพัฒนาอาจารย์หลักๆ อยู่ 2 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารอาจารย์ประจําหลักหลักสูตร หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
และเกม มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร คือ
- กําหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง และตรงกับ
หลักสูตร ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ สกอ.
- ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ในหลักสูตร ซึ่งจากการตรวจสอบหลักสูตร
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตรงกับเงื่อนไขของ สกอ.
- แต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 2 ท่าน คือ อาจารย์อนุชิน ฉัตรชินรัตน์
และอาจารย์หัฐณัฐ นาคไพจิตร เนื่องจากลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และดําเนินการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ ซึ่งได้พิจารณา และทําการแต่งตั้งอาจารย์พฤฒ ธน
รัช และอาจารย์สุวิชัย พรรษา
- เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
- เสนอชื่อเข้าคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศเพื่อพิจารณา
เสนอให้กรรมการวิชาการพิจารณา
- ส่งเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติคําสั่งอาจารย์ประจําหลักสูตร และ
กรรมการวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
ชุดใหม่โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรชุดปัจจุบัน (เอกสารประกอบ 11
รายงานการประชุม)
- มหาวิทยาลัยแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อทราบ
- ปฐมนิเทศอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ โดยประธานหลักสูตร หัวหน้า
ภาควิชา และอาจารย์ประจําหลักสูตร ได้ถ่ายทอดแผนการดําเนินงานของหลักสูตร
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน รวมถึงส่งให้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ของมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมที่คณะจัดให้ มอบหมายภาระงานสอน
ภาระที่ปรึกษาชั้นปี ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เป็นต้น
2. ด้านส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ ซึ่งแบ่งการส่งเสริม และพัฒนาดังนี้
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- งานวิจัย และการฝึกอบรม หลักสูตรมีการกําหนดแผนการดําเนินงานด้าน
การวิจัย และการฝึกอบรม ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกๆ ปีงบประมาณ ซึ่ง
ในปีงบประมาณ 2557 นี้ ได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยครบทุกคน และ
ได้มีการไปพัฒนาตนเองในการฝึกอบรมครบทุกท่าน ตามแผนที่ได้วางไว้ในปีงบประมาณ
ซึ่งดําเนินการของแผนมีดังนี้
 หลักสูตรเข้ารับฟังคณะชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เร่งพัฒนาเพิ่มจํานวน
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน (ชี้แจงในวันถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ และในกรรมการบริหารคณะอย่างต่อเนื่อง)
 หลักสูตรฯ สํารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองทั้งการศึกษาต่อ การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทุกคน
 หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ จัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจําปี
การศึกษา 2557 มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ มหาวิทยาลัยตามความต้องการของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
 หลักสูตรฯ ดําเนินงาน กํากับ ติดตามการทํางานให้เป็นไปตามแผน (ร่วมกับคณะ)
 หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ประเมินและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน เพื่อจัดทํา
แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ในวงรอบถัดไป
จากการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ส่งผลให้มีการ
ปรับปรุงอาจารย์ประจําหลักสูตรให้ทันสมัย และตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ มี
การแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาสื่อนฤมิต เป็นผู้ดูบริหารและดูแล ผลักดันให้เกิดการจัด
ประชุมร่วมกับ คณะมีเดียอาร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาจารย์มีการรายงานผลพัฒนาตนเองจากการเข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ โดย
รายงานการนําความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม /โครงการ/ไปราชการ นํามาพัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
- อาจารย์ศิริพร น้อยอําคา และอาจารย์อรทัย สุทธิจักษ์ เข้าร่วมอบรมแนว
ทางการเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม: วิธีการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการ วันที่
18-19 เมษายน 2558
- อาจารย์มันยา นิ่มพิศาล และอาจารย์พฤฒ ธนรัช เข้าร่วมอบรมเตรียมความ
พร้อมบุคคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Digital Content ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ศูนย์ ICT ขอนแก่น 9-24 มิถุนายน 58
- อาจารย์สุวิชัย พรรษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภท
บัณฑิตศึกษา ประจําปี 2559 ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 20-22 กรกฎาคม
2558
- อาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมการสร้างโมเดล 3
มิติ แบบ Low Polygon ด้วย 3D Max สําหรับเกม และแบบจําลองสถานการณ์
ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)
- การศึกษาต่อ และขอตําแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการประจําหลักสูตรมี
การประชุม แผนการลาศึกษาต่อ และขอตําแหน่งทางวิชาการ ในทุกๆ ปีการศึกษา
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และ ในปีการศึกษา 2560 จะมีอาจารย์ 5 คน กลับมาจากการลาศึกษาต่อ ซึ่ง
หลักสูตรได้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศึกษาที่จะ
มาถึง ซึ่งได้แก่ อาจารย์กชพรรณ ยังมี อาจารย์อนุชิน ฉัตรชินรัตน์ อาจารย์สุวิช ถิระ
โคตร อาจารย์หัฐณัฐ นาคไพจิตร และอาจารย์นักเรียนทุน และหลักสูตรมีการเตรียม
ความพร้อมเรื่องแผนพัฒนาแผนส่งอาจารย์ชุดใหม่ ไปศึกษาต่ออีกจํานวน 4 คน ได้แก่
อาจารย์อรทัย สุทธิจักษ์ อาจารย์ศิริพร น้อยอําคา อาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงษ์
อาจารย์มนันยา นิ่มพิศาล ซึ่งในระหว่างปีการศึกษา 2558-2562 คณะกรรมการ
หลักสูตร มีแผนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 6 ท่าน วางแผนพัฒนาตนเองด้านวิชาการ
ด้านวิชาชีพ และการขอตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยสนับสนุนงบประมาณในการ
เข้าร่วมโครงการตามความเหมาะสม
- วิเคราะห์อัตรากําลัง หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม จะมีการประชุม
วิเคราะห์อัตรากําลัง และอาจารย์ประจําหลักสูตรในทุกๆ ภาคการศึกษา ซึ่งในปี
การศึกษา 2557 นี้ ไม่มีการขอกําหนดกรอบอัตรากําลังเพิ่มเติม
4.2 คุณภาพ
อาจารย์

ในปีการศึกษา 2557หลักสูตรหลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม มีผลการ
ดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตรดังนี้
หัวข้อ
ร้อยละของอาจารย์ที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ที่
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
อาจารย์

ผลการดําเนินงาน /ร้อยละ

คะแนน

ไม่มีอาจารย์ปริญญาเอก

0

ไม่มีอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ

0

ลําดับ ชื่องานวิจัย
1.

อาจารย์ศิริพร น้อยอําคา เรื่อง การ
พัฒนารูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการคิดสําหรับผู้ที่มีความ
พิการทางการได้ยินโดยยึดหลัก
องค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN:16869664 ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 (เดือน
กรกฏาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2558)

2.

อาจารย์สุวิชัย พรรษา เรื่อง Applying
Augmented Reality Technology to
Promote Traditional Thai Folk Musical
Instruments on Postcards, In
Proceedings of the International
Conference on Computer Graphics,
Multimedia and Image Processing
(CGMIP2014), 17-19 November 2014,
Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 64-68
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3.

4.

อาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ นําเสนองาน
0.20
สรรค์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online เรื่อง
นครจําปาศรี
https://youtu.be/ZTPh6XZYa-o
อรทัย สุทธิจกั ษ์ และ กชพรรณ ยังมี.
0.60
(2558). การพัฒนาเกม 2 มิติ สําหรับฝึก
ทักษะการแยกสี ขนาด และรูปทรงเรขาคณิต
ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับกลาง. วารสารวิชาการศิลปะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยานเรศวร. ปี
ที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน : 170183.

รวม

1.60

(ดังเอกสารแนบหมายเลข 12)
ทั้งนี้จากการทบทวนร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก มี
ค่าเท่ากับ 0 ซึ่งหลักสูตรกําลังอยู่ในช่วงพัฒนาจํานวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก โดย
อาจารย์สุวิชัย พรรษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินงานเรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษา
ส่วนร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดาํ รงตําแหน่งวิชาการเท่ากับ 0 โดย
หลักสูตรเร่งให้อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีกําหนดขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยปี
การศึกษา 2557 นี้มีเพียง 1 ท่านที่ครบกําหนดคือ อาจารย์ศิริพร น้อยอําคา กําลัง
ดําเนินการยื่นขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในปี 2558 นี้
การตีพิมพ์ผลงานอาจารย์ ปีงบประมาณ 2557 มีอาจารย์ 3 ท่าน ขอตีพิมพ์
เนื่องจากอาจารย์ประจําหลักสูตรท่านอื่นขอคืนเงินวิจัยประจําปีงบประมาณ 2557
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 อาจารย์ประจําหลักสูตรขอทุนวิจัยครบทุกคน กรรมการ
ประจําหลักสูตรเห็นชอบให้อาจารย์ทุกท่านเร่งทําวิจัย และเร่งตีพิมพ์ทันปี 2559
4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์

การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดระยะเวลาดําเนินการการจัดการเรียนการ
สอน และในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้เสนอรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ พ.ศ. 2557 และตามแนวปฏิบัติการพิจารณา
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่รายงานผลในตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารพัฒนาอาจารย์ ผลการ
ดําเนินงานในลักษณะนีส้ ะท้อนให้เห็นการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ชื่อ – สกุล

ศึกษาต่อ
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1.อาจารย์อรทัย สุทธิจักษ์

2559-2560

2560

2.อาจรย์ศิรพร น้อยอําคา

2561

2559

3.อาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์

2561-2562

2560

4.อาจารย์มนันยา นิ่มพิศาล

2561

2560

5.อาจารย์พฤฒ ธนรัช

2565

2559

6.อาจารย์สุวิชยั พรรษา

-

2560

จากตารางการพบว่าอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร ร้อยละ 100 จนถึง
ปีการศึกษา 2560
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร
จากการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ เพื่อวางแผน กํากับดูแล
ประเมินผล และทบทวนผลการดําเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการทีเ่ กี่ยวข้อง อาจารย์
ประจําหลักสูตรทุกคน มีส่วนร่วมในการเสนอความคิด เพื่อการดําเนินงานที่มีคุณภาพ
แสดงถึงความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตร จะ
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557
เพื่อรายงานต่อที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร และที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ
วิทยาการสารสนเทศต่อไป โดยผลการวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจคือ

ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.05

ส่วนเบี่ยงเบน แปรความหมาย
มาตรฐาน
ดี
0.12

ด้านกระบวนการสบริหารหลักสูตร

4.03

0.17

ดี

ด้านกระบวนการเรียนการสอน

4.10

0.13

ดี

หัวข้อประเมิน

ค่าเฉลี่ย

(เอกสารประกอบที่ 13 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร)
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- จัดทําหลักสูตรตามรูปแบบ (มคอ.2)
- ออกแบบหลักสูตรโดยคํานึงถึง
- สํารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต
- มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
- มาตรฐานผลการเรียนรู้
- มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชา (ถ้ามี)
และมาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)
การบริหารหลักสูตรจะพิจารณาดังนี้
- พิจารณาขั้นตอนการจัดทําหลักสูตร
- พิจารณารายละเอียดหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา คําอธิบาย
รายวิชา หน่วยกิต ความถูกต้องในการ
กําหนดอาจารย์ประจําหลักสูตร

ภาระหน้ าที่

คณะกรรมการร่างหลักสูตร
และวิพากษ์หลักสูตร
ระดับภาควิชา/หลักสูตร
จัดทํา(ร่างหลักสูตร)

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
- ผู้ทรงคุณวุฒิ

ไม่เห็นชอบ
เสนอหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการ ประจํา

เสนอคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน TQF และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา โดยระบบเปิด ปิด หลักสูตรเป็นไปตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และผ่านการเห็นชอบและดําเนินการโดยอาจารย์ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย และผ่านความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย ส่งต่อไปยัง สกอ.ต่อไป
สาระรายวิชาในหลักสูตรส่งผลให้นสิ ติ สามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี
มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ดังนี้
สถานประกอบการของเอกชน
1. นักออกแบบและพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน
2. นักออกแบบและพัฒนาเกม
3. นักออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
4. นักออกแบบและพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์
5. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
6. นักออกแบบและพัฒนาภาพเคลื่อนไหว
7. นักออกแบบงานกราฟิก
8. นักออกแบบและผลิตสื่อทางการเรียนรู้
รวมถึงการผลิตสื่อต่างๆทางด้าน IT
หน่วยงานของภาครัฐ
1. พนักงานโสตทัศนูปกรณ์
2. พนักงานโสตทัศนศึกษา
3. พนักงานพัฒนาศึกษาเรียนรู้
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การเปิดรายวิชาในแต่ละภาคเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนอาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมกําหนดรายวิชาที่
จะเปิด กําหนดผู้สอน และจัดส่งรายวิชาที่เปิดในภาคเรียนที่ 1/2557 และ 2/2557 ไปยังงานวิชาการ คณะฯ
เพื่อเปิดรายวิชาการให้นิสิตลงทะเบียนต่อไป ซึ่งจะต้องกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 ภายในระยะที่
คณะฯกําหนด คือก่อนเปิดภาคเรียน
ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอาจารย์ประจําหลักสูตร มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรในทุก ๆ 5 ปี โดยหลักสูตรปรับปรุงล่าสุดคือหลักสูตร พ.ศ. 2556 และเริ่มดําเนินการใช้ในปี
การศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทํารายวิชาให้ทันสมัย โดยมีข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยดังนี้
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554)
- เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาช่วยในการสร้างและพัฒนาสื่อสมัยใหม่
- สํารวจความต้องการผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ประกอบการ และศิษย์เก่า
ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอน โดยจัดประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อ
เปิดรายวิชา โดยพิจารณาจาก 1) แผนการเรียนตามหลักสูตร 2) รายวิชาที่มีนิสิตเรียนยังไม่ผ่าน ในภาคเรียน
ที่ผ่านมา โดยดูจาก มคอ.5 และในการพิจาณาผู้สอน มีเกณฑ์คือ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลการเปิด
รายวิชาเป็นดังนี้
จํานวนรายวิชาที่เปิด
ภาคเรียน
เหตุผล
ตามแผน
เปิดเพิ่ม
1/2557
35
เพื่อประโยชน์ต่อนิสิตที่จะจบการศึกษาในภาค
เรียนสุดท้าย
2/2557
34
1205003 เพื่อประโยชน์ต่อนิสิตที่จะจบการศึกษาในภาค
1205262 เรียนสุดท้าย
สาระรายวิชาในหลักสูตร
ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน จัดประชุมเพื่อปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรในรอบการ
ประชุมเพื่อติดตาม มคอ.3 โดยพิจารณาจาก มคอ. 5,6 ในรอบปีที่ผ่านๆมา และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ
ผลการดําเนินงาน
จากการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน แลกเปลีย่ นเรียนรู้การเขียน มคอ.3 ครั้งที่
2/2557
ลําดับ

รหัสวิชา

1

ทุกรายวิชา

2

1205340

การปรับปรุงมคอ.3

เขียนแผนการสอนและการประเมินผลให้มีความสอดคล้องกัน
และให้เป็นไปตาม มคอ.2
เขียนแผนการสอนและการประเมินผลที่สอดคล้องกับ
โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
1) จากข้อมูลการออกแบบและสาระรายวิชา คณะกรรมการได้มีการทบทวนเพื่อพิจารณาการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยมีรายวิชาที่ทําการปรับปรุง เพื่อให้รายวิชาทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าของ
วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากการประชุมคณะกรรมการวันที่ 31 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2558
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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รายละเอียดดังนี้
1. 1205 004 หลักการสื่อดิจิทลั เบื้องต้น เปลี่ยนโครงสร้างรายวิชาจาก 3 (3-0-6) เป็น 3 (2-2-5)
เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ให้คําแนะนําว่าต้องการส่งเสริมให้นิสิตมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน และเพิ่ม
ความชํานาญการใช้โปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงานให้มากขึ้น
2. 1205 131 แนวคิดและการออกแบบ เปลี่ยนโครงสร้างรายวิชาจาก 3 (3-0-6) เป็น 3 (2-2-5)
เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ให้คําแนะนําว่าต้องการส่งเสริมให้นิสิตมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน และเพิ่ม
ความชํานาญการใช้โปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงานให้มากขึ้น
3. 1205 132 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันเบื้องต้น เปลี่ยนโครงสร้างรายวิชาจาก 3 (3-0-6) เป็น 3 (2-2-5)
เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ให้คําแนะนําว่าต้องการส่งเสริมให้นิสิตมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน และเพิ่ม
ความชํานาญการใช้โปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงานให้มากขึ้น
4. 1205 233 การออกแบบตัวละครสําหรับแอนิเมชัน เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ เป็น Character
Designs for Animation เพื่อให้มีความสอดคล้องการเนื้อหารายวิชาที่สอน
5. 1205 414 เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เปลี่ยนชื่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็น เทคโนโลยี
เสมือนจริงและความจริงเสมือน เพื่อให้มีความสอดคล้องการเนื้อหารายวิชาที่สอน
6. 1205 428 กระบวนการการสร้างสรรค์งานโฆษณา เปลี่ยนชื่อภาษาไทย เป็นการสร้างสรรค์งาน
โฆษณา เพื่อให้มีความสอดคล้องการเนื้อหารายวิชาที่สอน
และเพิ่มวิชาเอก เลือก เพื่อให้นิสิตสามารถลงเรียนวิชาที่มีความหลากหลายและทันสมัยมากขึ้น ดังต่อไปนี้
1205443 กระบวนการผลิตงานโฆษณาโทรทัศน์
3(2-2-5)
Production Process of Television Advertising
3(3-0-6)
1205444 ประวัติการ์ตูน
History of Cartoon
1205445 เทคนิคการทําพื้นผิวโมเดล 3 มิติ
3(2-2-5)
Three Dimension Texturing Techniques
1205446 การผลิตเทคนิคพิเศษทางภาพด้วยโมเดลสามมิติ
3(2-2-5)
Three Dimension Productions in Visual Effect
จากการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการประจําหลักสูตรได้รับข้อเสนอแนะ จาก
นิสิต อาจารย์ผู้สอน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่านิสิตชั้นปีที่ 3 มีรายวิชาเปิดเรียนหลายวิชา ทําให้มีชั่วโมงใน
การเรียนการสั่งงานของอาจารย์จํานวนมาก มองว่าหนักเกินไปเนื่องจากนิสิต ปี 3 เทอม 2 จะต้องเรียน
รายวิชาโปรเจ็ค 1 ซึ่งนิสิตจะมีภาระการศึกษานอกห้องเรียนในรายวิชาดังกล่าว จึงมีการทบทวนปรับปรุง
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยได้ดําเนินการส่ง พส.2 ไปยัง กรรมการคณะ และนําเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย โดยผลการปรับปรุงแผนการศึกษาดังกล่าวได้ถูกนําไปใช้แล้วในเล่มคู่มือหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 (เอกสารแนบ 13 คู่มือหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา
2557 และ ปี 2558 )
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน
การกําหนดผู้สอน
- หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม มีแผนการเรียนการสอนทั้งหมด 2 แขนงคือ แขนงเกม และ
แขนงแอนิเมชัน และในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตทั้ง 2 แขนงโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรจะได้มีการ
จัดประชุมกับอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน มีการชี้แจงรายวิชาการที่จะทําการเปิดการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา จากนั้นหลักสูตรจะทําการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีหลักการดังนี้
- หลักสูตรมีการกําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาจากอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนใน
ภาควิชาเป็นอันดับแรก โดยผู้สอนจะต้องมีความชํานาญหรือเข้าใจในวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่จะใช้
ในการสอนอย่างถ่องแท้ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่จบ, ผลงานวิชาการ, การเข้ารับการอบรม และ
ผู้สอนไม่ควรมีภาระการสอนต่อสัปดาห์มากเกินไป
- หากรายวิชาใดที่ประชุมหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าจะต้องมีการสอนนอกภาคสาขาวิชา เนื่องจาก
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในภาควิชายังไม่มีความชํานาญเพียงพอ หลักสูตรจะได้มี
การทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ต้นสังกัดของอาจารย์ผู้สอนที่มาจากนอกหลักสูตรได้ทําการสอน
โดยหลักสูตรจะเป็นผู้ดําเนินการเรื่องค่าสอนในอัตราเดียวกับอาจารย์ในหลักสูตร
- หากรายวิชาใดที่ประชุมหลักสูตรพิจารณาเห็นว่าจะต้องมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย
พิเศษ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวจะต้องทําเรื่องให้หลักสูตรอนุมัติและเบิกค่าตอบแทนในหมวด
ค่าวิทยากร โดยจะต้องระบุถงึ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรว่ามีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชานั้นหรือไม่
การดําเนินงานกําหนดผู้สอนในปีนี้ในประชุมกรรมการประจําหลักสูตรพบว่าเนื่องจาก อาจารย์หัฐณัฐ
นาคไพจิตร ได้ลาศึกษาต่อทําให้หลักสูตรขาดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาด้าน 3 มิติส่งผลให้ อาจารย์ปริวัฒน์
พิสิษฐพงศ์ รับภาระการสอนมากเกินไป ทางหลักสูตรจึงมีการทวนทวบและปรับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
1205234 การสร้างแบบจําลอง 3 มิติ ให้อาจารย์มนันยา นิ่มพิศาล เข้ามาช่วยสอนร่วมเนื่องจาก
อาจารย์มนันยา เคยฝ่ายการอบรมมาแล้ว ทั้งนี้อาจารย์ปริวัฒน์จักเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง จากการทดลองสอน
ภาคการศึกษา 2/57 พบว่าในปีการศึกษา 2558 นี้ อาจารย์มนันยา นิ่มพิศาล สามารถสอนรายวิชา
1205234 การสร้างแบบจําลอง 3 มิติ ได้ และหลักสูตรได้เชิญ อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัยล์ อาจารย์จาก
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนในรายวิชา 1205267 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
เบื้องต้น
ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาของหลักสูตรอยูใ่ นระดับไม่ต่ํากว่าดี
การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ. 4) การจัดการเรียนการสอน
กรรมการประจําหลักสูตร ร่วมวางแผนกํากับ ติดตาม และดูแลการจัดทําแผนการเรียนรู้ มคอ. 3
และ มคอ.4 โดยมีแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ตามรูปแบบที่กําหนดของ
คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเอกสารแสดงรายละเอียดของหลักสูตร วท.บ.
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ฉบับปรับปรุง 2556 (มคอ. 2) ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนจะจัดทําแผนการเรียนรู้
รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) เฉพาะรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น และคณะกรรมการ
ร่วมกันกําหนดรายวิชาที่จะต้องดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยกําหนด ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในภาคการศึกษานั้น ๆ
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2. อาจารย์ผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) และนําเข้าที่ประชุมระดับ
ภาควิชาสื่อนฤมิต เพื่อให้มีการพิจารณารับรองก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 30 วัน โดยมีอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเข้าร่วมพิจารณาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. แผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ใดที่ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร
วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม (มคอ. 2) จะต้องปรับแก้ให้เสร็จสมบูรณ์และนําเสนอใหม่ต่อที่ประชุม
4. ภายหลังเมื่อรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุม นําส่งเพื่อให้ฝ่าย
วิชาการดําเนินการเปิดรายวิชาต่อไป
ผลการดําเนินงาน หลักสูตรได้มีการตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ. 4) การจัดการ
เรียนการสอนตามแผนงานขั้นตอนข้างต้น สรุปผลการตรวจสอบมีดังนี้
1. แผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) จัดทําเสร็จสิน้ และได้รับการรับรองก่อนที่
จะมีการเรียนการสอน ร้อยละ 100 เป็นไปตามแผน
2. สําหรับรายวิชาที่ขอเปิดภายหลังไม่เป็นไปตามแผน ให้สําหรับนิสิตสอบตก และนิสิตที่จะจบภายใน
ภาคการศึกษานั้นๆ อาจารย์ผู้สอนต้องนําส่ง มคอ. 3 พร้อมบันทึกข้อความขอเปิดรายวิชาเป็นกรณี
พิเศษ ที่ไม่มีการส่ง มคอ 3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน
จากปัญหา ข้อ 2 ก่อนที่กรรมการจะวางแผนเปิดรายวิชา ควรประกาศ หรือสํารวจนิสิตที่ตกค้าง นิสิตสอบ
ตก และจะจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น นั้น ให้แจ้งความประสงค์ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ
การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการประจําหลักสูตร ร่วมวางแผนกํากับ ติดตาม และดูแลรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการ
ทางวิชาการทางสังคม โดยมีการวางแผนปฏิบัติดังนี้
1. หลักสูตร วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม กําหนดนโยบายให้อาจารย์มุ่งเน้นการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. หลักสูตร วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม มีการจัดสรรงบประมาณรายได้ในแต่ละประจําปีการศึกษา
เพื่อให้อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ในภาควิชามีงบประมาณจัดทําโครงการวิจัย โครงการบริการ
วิชาการทางสังคม และโครงการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. สํารวจรายวิชาที่จะบูรณาการ การบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และให้อาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ.4)
โดยต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในภาคทฤษฎีหรือภาคปฎิบัติ เช่น การนําผลงานวิจัยของ
อาจารย์มาเป็นกรณีศึกษาในชั้นเรียน การให้นิสติ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
4. ส่งเสริมให้นสิ ิตได้ฝึกปฎิบัติ เช่น การรับนิสิตเพื่อเป็นผู้ช่วยงานในโครงการวิจัย การให้นิสิตได้ฝึกปฎิบัติใน
รายวิชาการบริหารโครงการด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการบริการวิชาการ เป็นต้น
ปีการศึกษา 2557 หลักสูตร วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ได้มีรายวิชาที่บูรณาการเรียนการสอน
ดังนี้
1. รายวิชา 1205236 การผลิตวิดิทัศน์ดิจิทัศน์ เป็นรายวิชาที่บูรณาการกับศิลปวัฒนธรรม โดยให้นิสิต
แบ่งกลุ่ม เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชุมชนที่สนใจ และจัดทําเป็นวิดิทัศน์เพื่อเผยแพร่
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2. รายวิชา 1205340 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน เป็นการบูรณาการการเรียนการสอน กับการ
บริการวิชาการสู่ชุมชน ร่วมกับโครงการหนึง่ หลักสูตรหนึ่งชุมชน เป็นการบูรณาการให้นิสิตนําทักษณะความรู้
ความสามารถไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบอีบุ๊คได้
จากการดําเนินงานปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประจําหลักสูตรเล็งเห็นว่าในปีการศึกษา ต่อๆ ไป
ควรให้มีรายวิชาอื่น ๆ ที่มีการบริการวิชาการหรือบํารุงศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นิสิต ได้เรียนรู้
ศิลปะในชุมชน หรือนําความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับบุคคลที่ต้องการ
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ผลการดําเนินงาน
ระบบกลไกการประเมินผู้เรียน
- มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อกํากับดูแลและประเมินผลจัดการเรียนการสอนและจัดการ
ประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- กําหนดเกณฑ์ในการประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม โดยระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างชัดเจน ก่อนเปิด
ภาคการศึกษาและรายงานผลใน มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
- กําหนดน้ําหนักการเรียนรู้เป็นรายวิชาใน มคอ.3 โดยอาจารย์ประจําหลักสูตร พิจารณาตาม curriculums
mapping ที่ระบุไว้ใน มคอ.2
- มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานและประเมินการจัดการเรียนการสอนและผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรระหว่างภาคการศึกษา
- อาจารย์ประจําหลักสูตรจัดประชุม เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามกระบวนการ ประเมินผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตร และรวบรวมจัดทําเป็นแนวปฏิบัติในรอบปีต่อๆไป และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจําคณะ
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตรได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน เป็นจํานวน 25% ของรายวิชาที่เปิด
สอน ได้แก่
ผลการประเมิน
ลําดับ
รหัสวิชา
1/2557 1205001
ระดับ 4.39 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 119 คน
1205131
ระดับ 4.15 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 60 คน
1205132
ระดับ 4.27 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 40 คน
1205161
ระดับ 4.06 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 31 คน
1205231
ระดับ 4.25 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 22 คน
1205233
ระดับ 4.67 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 46 คน
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1205266
1205332
1205333
1205419
2/2557 1205002
1205005
1205006
1205234
1205236
1205263
1205264
1205336
1205337
1205461
1205498

ระดับ 4.67 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 31 คน
ระดับ 3.70 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 30 คน
ระดับ 3.91 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 32 คน
ระดับ 4.16 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 53 คน
ระดับ 4.36จํานวนนิสิตที่ประเมิน 107 คน
ระดับ 4.24 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 70 คน
ระดับ 4.17 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 62 คน
ระดับ 4.21 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 31 คน
ระดับ 4.02 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 24 คน
ระดับ 4.55 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 8 คน
ระดับ 4.45 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 8 คน
ระดับ 4.02 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 24 คน
ระดับ 4.01 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 24 คน
ระดับ4.34 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 7 คน
ระดับ 3.90 จํานวนนิสิตที่ประเมิน 25 คน

จากผลการทวนสอบในปีการศึกษา 2557 พบว่า
- รายวิชาในเทอม 1/2557 มี 2 รายวิชาอยู่ในระดับดีมาก และ 8 รายวิชาอยู่ในระดับดี
- รายวิชาในเทอม 2/2557 มี 2 รายวิชาอยู่ในระดับดีมาก และ 9 รายวิชาอยู่ในระดับดี
ซึ่งกระบวนการทวนสอบหลักสูตรได้ทําการทวนสอบหลังจากสิ้นภาคการศึกษา กระบวนการมีดังนี้
- หลักสูตรประชุมปรึกษาเพื่อเลือกรายวิชาทวนสอบและรับทราบร่วมกัน
- ออกแบบแบบประเมินทวนสอบ และนําเข้าที่ประชุมหลักสูตรเพื่อปรับปรุงแก้ไข
-ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต กับนิสิตเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
- ประชุมกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
- ปรับแก้ วางแผน ให้เป็นไปตามคําชี้แนะของกรรมการ
ในปีการศึกษา 2557ผลของกรรมการทวนสอบพบว่า ทุกรายวิชาควรทบทวนและปรับปรุง
ประเด็นการประเมินทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีปรับให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ของ
รายวิชานั้น รวมถึงปรับมคอ. 3 ให้ตรงกับCurriculum Mapping ที่กําหนดไว้ใน มคอ. 2และคณะกรรมการ
เสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอน กําหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อให้การประเมินผู้เรียน และประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนชัดเจนมากขึ้น ขอให้ผู้สอนเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมาก
ขึ้น
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
คณะกรรมการประจําหลักสูตร วท.บ.คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ร่วมประชุมหารือ วางแผน กํากับ
ติดตาม และดูแลการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยมีแผนการปฏิบัติงานดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชา ทุกรายวิชา กําหนดเกณฑ์การตัดสินการเรียนของนิสิต ปกติจะใช้ Fix
Score
2. อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชากําหนดเกณฑ์การให้คะแนน โดยให้พิจารณาสัดส่วนของคะแนนจากภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ ซึ่งแต่ละรายวิชาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้การประเมินผลควรเป็นไปตาม
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามที่ระบุไว้ใน (มคอ. 3 และ 4)
3. อาจารย์ผู้สอน ควรเปิดระบบให้นสิ ิตได้ตรวจสอบคะแนน มีเวลาทักท้วงคะแนนหากมีการผิดพลาด
4. นิสิตประเมินตนเองมีความรู้ความสามารถตามกรอบมาตรฐาน TQF
5. อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการประจําหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2557 ได้ดําเนินการตามขั้นตอนข้างต้น ทั้งนี้ ในรายวิชาใดที่กําหนดเกณฑ์
การประเมิน หรือเกณฑ์การให้คะแนนหรือสัดส่วนการให้คะแนน ไม่เหมาะสมกับรายวิชานั้น ๆ กรรมการ
ประจําหลักสูตรจักให้อาจารย์ผู้สอนประจํารายวิชาชี้แจงรายละเอียดและแก้ไขตามคําแนะนํา และระบุให้
ชัดเจน ใน (มคอ. 3 และ 4) ในรายวิชาที่นิสิตมีการทักท้วงคะแนน อาจารย์ผู้สอนดําเนินการตรวจสอบ
หากเป็นจริงอาจารย์ผู้สอนดําเนินการขอแก้ไขเกรดให้แก่นิสิต โดยทําหนังสือบันทึกข้อความขอแก้ไขเกรด
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขเกรด
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
กรรมการประจํา หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ร่วมประชุมหารือ เพื่อวางแผน ติดตาม กํากับ
และดูแล การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
โดยมีรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานดังนี้
1. แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนส่งเกรด และส่ง. (มคอ.5 มคอ.6) หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 30 วัน ให้ครบทุก
รายวิชา
2. อาจารย์ผู้สอนส่งเกรด และ (มคอ.5 มคอ.6) ตามกําหนด
3. กรรมการประจําหลักสูตร ตรวจสอบเกรดและ (มคอ.5 มคอ.6) หากในที่ประชุมเกรดมีการตรวจสอบ
และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ ให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไข (มคอ.5 มคอ.6) ตาม
คําแนะนําของกรรมการประจําหลักสูตร
4. ทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอน ร้อยละ 25
5. ทําการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อผู้สอน ความพึงพอใจของการบริหารหลักสูตร ความพึง
พอใจต่อข้อร้องเรียน ความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
6. จัดทําให้ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา
ผลการดําเนินงาน มีการประชุมเกรด และ (มคอ.5 มคอ.6) ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา และทําการทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอน ร้อยละ 25 มีการเปิดรายวิชา ทั้งหมด
70 รายวิชา และมีวิชาทวนสอบจํานวน 22 รายวิชา ทั้งนี้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ได้มีการจัดทํา มคอ. 7 และ
จะนําผล มคอ. 7 ปีการศึกษานี้ ไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปี
ผลการดําเนินงาน
การศึกษา 2557
ข้อ 1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ได้ใช้กลไกการ
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อวางแผนการบริหารจัดการการจัดการ
ในการประชุมเพื่อวางแผน
เรียนการสอน จัดรายวิชาที่เปิดสอน และกําหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
ติดตาม และทบทวนการ
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ดําเนินงานหลักสูตร

ภาคการศึกษา กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนสรุปผลการ
ดําเนินงาน ประเมินผลการเรียน และทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อการปรับปรุง จํานวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง ในปีการศึกษา 2557โดยมี
วาระหลักเพื่อพิจารณาดังนี้ (คณะกรรมการร้อยละ 80)
 ครั้งที่ 1 วางแผน จัดรายวิชาที่เปิดสอนและกําหนดอาจารย์ผู้สอน
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2557 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 ได้มี
การวางแผนงบประมาณประจําปี 2557 แผนการดําเนินงาน
แผนการเปิดรายวิชา รวมถึงการขอติดตามการส่ง มคอ. 3และ
มคอ.4
 ครั้งที่ 2 วันที่2 กันยายน 2557 ได้ติดตามการดําเนินงานการบูรณา
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ และวางแผนพัฒนากําลังคน
เนื่องจากมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ
 ครั้งที่ 3 พิจารณาเกรดภาคเรียนที่ 1/2557 วันที 24 ธันวาคม 2557
และ 5 มกราคม 2558
 ครั้งที่ 4 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 พิจารณาขบวนการในการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ ประจําภาคเรียนที่ 1/2557
 ครั้งที่ 5 วันที่ 21 ตุลาคม 2557 แผนการเปิดรายวิชา 2/2557
 ปีการศึกษา 2557 รายงานผลการดําเนินงาน ประเมินผลการ
ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ 5-6
 ครั้งที่ 4/ปีการศึกษา 2557 จัดรายวิชาที่เปิดสอน และกําหนด
อาจารย์ผู้สอน ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2557
 ครั้งที่ 5/ปีการศึกษา 2557กํากับติดตามการดําเนินงาน ตามแบบ มคอ
3-4 ภาคการศึกษาที่ 2/2557
 ครั้งที่ 6/ปีการศึกษา 2557 รายงานผลการดําเนินงาน ประเมินผลการ
ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ 5-6 รายงานผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ จัดรายวิชาที่เปิดสอน และกําหนดอาจารย์ผู้สอน
ภาคการศึกษาที่ 2/2557
 ครั้งที่ 7/ปีการศึกษา 2557 รายงานผลการดําเนินงานตามแบบ มคอ 7
พร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตร
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม (มคอ 2) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ 2556 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
(ถ้ามี)
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ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา
และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา

ในปีการศึกษา 2557 ที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรคอมพิวเตอร์
แอนิเมชันและเกม ในคราวประชุมครั้งที่ 1 และครัง้ ที่ 4/ปีการศึกษา
2557 ให้ความเห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอน และรายละเอียดของรายวิชา
ตามแบบ มคอ 3 และ มคอ.4 จํานวนทั้งสิ้น 70 รายวิชา โดยภาค
การศึกษาที่ 1 จํานวน 31 รายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 2 จํานวน 39
รายวิชา ทุกรายวิชามีรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ
3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชา
ภาคเรียน
1/2557
2/2557

ข้อ 4 จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินงานของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา

วันที่ประชุม

วันที่ส่ง

4 กรกฎาคม
13 ก.พ. 58
2557
21 ตุลาคม 2557 9 ม.ค. 58

วันที่เปิดภาคเรียน
4 สิงหาคม 2557
5 มกราคม 2558

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ในปีการศึกษา 2557หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม ในการ
ประชุม ปีการศึกษา 2557 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ 5 และ มคอ.6 จํานวนทั้งสิ้น 70 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557
(ดังเอกสารแนบที่ 15 ดูที่งานวิชาการ)
ภาคเรียน

วันที่ประชุม

วันที่ส่ง

วันที่ปิดภาคเรียน

1/2557

5 มกราคม 2558

18 ก.พ. 58

20 ธันวาคม 2558

2/2557

8 มิถุนยน 2558

11 ก.ค. 58

25 พฤษภาคม 2558

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 5 จัดทํารายงานผลการ
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมจะดําเนินการ
ดําเนินงานของหลักสูตร ตาม
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ 7 เมื่อสิ้นภาค
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
การศึกษาที่ 2/2557
สิ้นสุดปีการศึกษา
ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
-ภาคการศึกษา 1/2557 เปิดสอน 31 รายวิชา และมีรายวิชาที่ได้รับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จํานวน 10 รายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2557 เปิดสอน 39 รายวิชา และมีรายวิชาที่มีการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จํานวน 12 รายวิชา
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายวิชา
ทั้งหมด
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สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว

ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
ใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2556
-พัฒนาเทคนิคการสอน และการ
ประเมินผลให้อาจารย์
-ส่งอาจารย์ไปฝึกอบรมในสายวิชาชีพ

การดําเนินงานปรับปรุง
-ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนไป
ฝึกอบรมในสายวิชาชีพ
และมีการเข้าอบรมการพัฒนา
เทคนิคการสอนที่จัดโดยคณะ
-มีการส่งเสริมให้ รายวิชา
ต่างๆ บูรณาการกับงานวิจัย
ศิลปวัฒธธรรม เช่นรายวิชา
1205236 และบริการวิชาการ
มากขึ้น กับรายวิชา 1205340

ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน
ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียน
การสอน

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรไม่มีอาจารย์ใหม่จากการสรรหาบุคคล
ทั่วไป แต่มีอาจารย์ประจําหลักสูตรคนใหม่ จํานวน 2 ท่าน คือ อาจารย์
พฤฒ ธนรัช และอาจารย์สวุ ิชัย พรรษา และได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน โดยหัวหน้าภาควิชาและประธาน
หลักสูตร จํานวน 2คน (ดังเอกสารแนบ 16 วาระการประชุมเรื่อง
หลักฐานปฐมนิเทศ)
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 9 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุก อาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 6 คน และได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
คนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จํานวน 6 คน
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครัง้
ที่ ชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรที่ได้รบั การพัฒนาฯ
1 อาจารย์อรทัย สุทธิจักษ์
เข้าร่วมอบรมแนวทางการ
เขียนบทความวิชาการเพื่อ
สังคม: วิธีการเขียนงานวิจัย
ตีพิมพ์วารสารวิชาการ วันที่
18-19 เมษายน 2558
2 อาจารย์ศิริพร น้อยอําคา
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3 อาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์

เข้าร่วมอบรม โครงการอบรม
การสร้างโมเดล 3 มิติ แบบ
Low Polygon ด้วย 3D
Max สําหรับเกม และ
แบบจําลองสถานการณ์
ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน –
18 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะ
เสาร์-อาทิตย์)

4 อาจารย์มนันยา นิ่มําพิศาล

เข้าร่วมอบรมเตรียมความ
พร้อมบุคคลากรเพื่อป้อนสู่
อุตสาหกรรม Digital
Content ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ
ศูนย์ ICT ขอนแก่น 9-24
มิถุนายน 58
เข้าร่วมอบรมเตรียมความ
พร้อมบุคคลากรเพื่อป้อนสู่
อุตสาหกรรม Digital
Content ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ
ศูนย์ ICT ขอนแก่น 9-24
มิถุนายน 58
เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบ
การวิจัย ประเภท
บัณฑิตศึกษา ประจําปี
2559 ณ จังหวัด
อุบลราชธานี วันที่ 20-22
กรกฎาคม 2558

5 อาจารย์พฤฒ ธนรัช

6 อาจารย์สุวิชัย พรรษา

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

31

ข้อ 10 จํานวนบุคลากรสนับสนุน กรณีที่ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
การเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
ไม่มีบคุ ลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งชี้
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
นี้
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
สรุปว่า  ไม่ขอรับการประเมินข้อนี้
ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของ
1. นิสิตปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.06
นิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลี่ย 4.71 คะแนน
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 13 นิสิตมีงานภายใน 1 ปี
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 86 คน มีนิสิตมีงานทํา 66 คน ร้อยละ 71.73
หลังจากสําเร็จการศึกษา
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 14 บัณฑิตที่ได้งานทําได้รับ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 17 คน มีบัณฑิตที่ได้งานทําได้รับ
เงินเดือนไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ ก.พ.
เงินเดือนไม่ต่ํากว่า 15,000 บาท จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59
กําหนด
โดยบัณฑิตได้รับเงินเดือนเฉลีย่ 17,352 บาท
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
1. ตัวบ่งชีT้ QFตาม มคอ.2ปีการศึกษา 2557 จํานวน …… ตัวบ่งชี้
สรุปผลการดําเนินงานตามตัว 2.
มีผลการดําเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จํานวน...ตัวบ่งชี้
บ่งชีT้ QF
ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2557 3. คิดเป็นร้อยละ...ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น...คะแนน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการดําเนินงาน
ระบบและกลไกของสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรในปี 2557 แบ่งสิง่ สนับสนุนออกเป็น 2ประเภท ซึ่งมีขั้นตอนการจัดหา
ให้กับนิสิตดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ หลักสูตรมีขั้นตอนการจัดหาดังนี้
1.1 สํารวจความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรสํารวจจากการสอนในแต่ละ
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รายวิชา
1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะมีการ
ประชุมในทุกๆ ภาคการศึกษาเพื่อหาข้อสรุป
1.3 หลักสูตรมอบหมายให้หัวหน้าภาคนําผลการประชุมเสนอคณะ เนื่องจากการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ใน
ส่วนของการดําเนินการของคณะ
1.4 คณะดําเนินการ
จากการจัดการเรียนการสอนในปี 2555-2556 พบปัญหาคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ และไม่สามารถรองรับการ
ใช้งานได้กับรายวิชาที่ใช้พัฒนางานด้าน Multimedia และ Effect เนื่องจากหลักสูตรแอนิเมชันและเกม
เป็นหลักสูตรทีต่ ้องศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสร้างสื่อสมัยใหม่ และต้องตามให้ทันกับเทคโนโลยีสื่อ
ตลอดเวลา ฉะนั้นประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่สูงจึงเป็นสิ่งจําเป็น เช่น การสร้างงาน 3 มิติ , การสร้างงาน
CG เป็นต้น ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นภาควิชาได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อตั้งงบประมาณในบางส่วนสําหรับ
งบที่สามารถตั้งได้ และมอบหมายให้หัวหน้าภาคนําปัญหาไปเสนอยังคณะ จากการนําเสนอไปยังคณะ คณะ
ได้มีการประชุมกรรมการคณะสํารวจข้อมูลเพิ่มเติมในภาพรวมของคณะ ผลจากการสํารวจคณะได้พบว่า
อุปกรณ์ไม่เพียงพอจริงๆ และมีความต้องการสําหรับวิชาเฉพาะทางซึ่งทุกๆ ภาควิชามีความคิดเห็นและ
ต้องการใกล้เคียงกัน คณะจึงได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมทั้งคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และเครือ่ งแมคอินทอช และเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับเครื่องเก่า เพื่อให้รองรับการใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทําให้ในปี 2557 คณะได้ห้องแล็ปใหม่ทั้งแล็ปคอมพิวเตอร์ และแล็ปแมคอินทอซ
รวมถึงได้เพิ่มประสิทธิภาพแล็ปเดิมที่มีอยู่อีกด้วย
2. อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์สาํ หรับใช้ในการเรียนการสอน หลักสูตรมีขั้นตอนในการจัดหาดังนี้
1.1 สํารวจความพร้อมของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์สําหรับใช้ในการเรียนการสอน โดยหลักสูตรสํารวจจาก
อาจารย์ประจําหลักสูตร
1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมปรึกษาหารือ โดยจะมีการประชุมในทุกๆ ภาคการศึกษาเพื่อหาข้อสรุป
1.3 วางแผนการจัดตั้งงบประมาณ และเขียนแผนการจัดตั้งงบประมาณ
1.4 อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมแผนการจัดตั้งงบประมาณที่ได้จัดทําขึ้น เพื่อปรับปรุงแก้ไข และหา
ข้อสรุป
1.5นําเสนอภาควิชาเพื่อประชุมรับทราบ เพื่อผ่านการเห็นชอบของภาควิชาและหัวหน้าภาค
1.6 นําเสนอคณะ
ในปี 2557 หลักสูตรได้จัดซื้อวัสดุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายภาพและอัดเสียงเพื่อนํามาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ถ่ายภาพและอัดเสียงให้นสิ ิตได้เข้ามาใช้งาน จัดซื้ออุปกรณ์ในการวาดเขียน เช่น กระดาษ ดินสอ ยางลบ และ
หุ่นแม่แบบสําหรับการวาดภาพ รวมถึงวางแผนเตรียมการในการจัดซื้อฉากพื้นหลังสีเขียวและสีฟ้า (BlueGreen Screen) เพื่อรองรับรายวิชา Visual Effect ในภาคการศึกษาถัดไป สําหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอน จากการสํารวจจากอาจารย์ประจําหลักสูตรพบว่าขณะซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในห้องปฏิบตั ิการไม่มี
ลิขสิทธิ์ จึงทําให้บางฟังก์ชันไม่สามารถใช้ได้ ซึ่งหลักสูตรได้ประชุมปรึกษาหารือ และมอบหมายให้หัวหน้า
ภาคนําปัญหาไปเสนอยังคณะ เนื่องจากภาควิชาไม่สามารถจัดซื้อได้ เพราะซอฟต์แวร์แต่ละประเภทที่
หลักสูตรต้องการมีราคาสูงจึงต้องการให้คณะตั้งงบประมาณสนับสนุนเพิม่ เติม จากการนําเสนอไปยังคณะ
คณะได้มีการประชุมและกําลังหาวิธีการที่ดีที่สุด แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการสํารวจ
ศึกษา ติดต่อสอบถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ถึงความเป็นไปได้ที่จะให้ได้มาครบทุกๆ ซอฟต์แวร์
ผลการดําเนินงาน
จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
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สําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของภาควิชาสื่อนฤมิตในปี 2557 แบ่งสิ่งสนับสนุนออกเป็น 3 ประเภท
คือ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจากการจัดการเรียนการสอนในปี 2555-2556 พบปัญหาคอมพิวเตอร์ไม่
เพียงพอ และไม่สามารถรองรับการใช้งานได้กับรายวิชาที่ใช้พัฒนางานด้าน Multimedia และ Effect
เนื่องจากหลักสูตรแอนิเมชันและเกม เป็นหลักสูตรที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสร้างสือ่ สมัยใหม่
และต้องตามให้ทันกับเทคโนโลยีสื่อตลอดเวลา ฉะนั้นประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่สูงจึงเป็นสิ่งจําเป็น เช่น
การสร้างงาน 3 มิติ , การสร้างงาน CG เป็นต้น ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นภาควิชาได้มีการประชุมปรึกษาหารือกัน
เพื่อตั้งงบประมาณในบางส่วนสําหรับงบทีส่ ามารถตั้งได้ และมอบหมายให้หัวหน้าภาคนําปัญหาไปเสนอยังคณะ
จากการนําเสนอไปยังคณะ คณะได้มีการประชุมกรรมการคณะสํารวจข้อมูลเพิ่มเติมในภาพรวมของคณะ ผล
จากการสํารวจคณะได้พบว่าอุปกรณ์ไม่เพียงพอจริงๆ และมีความต้องการสําหรับวิชาเฉพาะทางซึ่งทุกๆ
ภาควิชามีความคิดเห็นและต้องการใกล้เคียงกัน คณะจึงได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมทั้ง
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเครื่องแมคอินทอช และเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับเครื่องเก่า เพื่อให้
รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําให้ในปี 2557 คณะได้ห้องแล็ปใหม่ทั้งแล็ปคอมพิวเตอร์
และแล็ปแมคอินทอซ รวมถึงได้เพิ่มประสิทธิภาพแล็ปเดิมที่มีอยู่อีกด้วย
2. อุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียนการสอน สําหรับหลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันเมื่อสิ้นสุดในแต่ละ
ภาคการศึกษา หลักสูตรจะมีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับอุปกรณ์สําหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ตลอด เนื่องจากจะต้องนํามาประกอบการวางแผน จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวางแผน เพื่อจัด
เตรียมการตั้งงบประมาณในปีถัดไป ซึ่งในปี 2557 ได้จัดซื้อวัสดุเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายภาพและอัดเสียงเพื่อ
นํามาปรับปรุงห้องปฏิบัติการถ่ายภาพและอัดเสียงให้นสิ ิตได้เข้ามาใช้งาน จัดซื้ออุปกรณ์ในการวาดเขียน เช่น
กระดาษ ดินสอ ยางลบ และหุ่นแม่แบบสําหรับการวาดภาพ รวมถึงวางแผนเตรียมการในการจัดซื้อฉากพื้น
หลังสีเขียวและสีฟ้า (Blue-Green Screen) เพื่อรองรับรายวิชา Visual Effect ในภาคการศึกษาถัดไป
3. ซอฟต์แวร์สําหรับใช้งาน หลักสูตรแอนิเมชันและเกม เป็นหลักสูตรที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสร้างสื่อสมัยใหม่ และต้องตามให้ทันกับเทคโนโลยีสื่อตลอดเวลา ฉะนั้นซอฟต์แวร์เป็นสิ่งจําเป็น ซึ่ง
ขณะนี้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการมีเพียงพอ แต่ที่ใช้อยู่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้
คือเมื่อไม่ใช่ลิขสิทธิ์บางฟังก์ชนั ที่ต้องการใช้งานไม่สามารถใช้ได้ ซึ่งปัญหานี้หลักสูตรได้ประชุมปรึกษาหารือกัน
และมอบหมายให้หัวหน้าภาคนําปัญหาไปเสนอยังคณะ เนื่องจากซอฟต์แวร์แต่ละประเภทที่หลักสูตรต้องการมี
ราคาสูงจึงต้องการให้คณะตั้งงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม จากการนําเสนอไปยังคณะ คณะได้มีการประชุม
และกําลังหาวิธีการที่ดีที่สุด แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการสํารวจ ศึกษา ติดต่อสอบถาม
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ถึงความเป็นไปได้ที่จะให้ได้มาครบทุกๆ ซอฟต์แวร์
 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมแบ่งการประเมินความพึงพอใจเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ประเมินความพึงพอใจของนิสิต ซึ่งหลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมได้ดําเนินการในทุกๆ สิ้น
ภาคการศึกษา ซึ่งได้ดําเนินการตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยที่นิสิตจะต้องมีการประเมินผลก่อนจึงจะ
สามารถเข้าดูผลการเรียนได้ จากการประเมินของนิสิตหลักสูตรจะนําผลดังกล่าวมาประชุม หารือถึงผลคะแนน
ที่ได้ และหาวิธีแก้ไขปรับปรุง
2. ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกมได้ดําเนินการควบคู่ไปกับ
การประเมินของนิสิตในทุกๆ สิ้นภาคการศึกษา ซึ่งหลักสูตรจะประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยผ่านการ
ประชุม พูดคุย ซึ่งในปี 2557 อาจารย์ประจําหลักสูตรแอนิเมชันและเกมประเมินเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการมีไม่เพียงพอ และส่วนใหญ่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือบางฟังก์ชันที่ต้องการใช้
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งานไม่สามารถใช้ได้ ซึ่งปัญหานี้หลักสูตรได้ประชุมปรึกษาหารือกัน และมอบหมายให้หัวหน้าภาคนําปัญหาไป
เสนอยังคณะ เนื่องจากซอฟต์แวร์แต่ละประเภทที่หลักสูตรต้องการมีราคาสูงจึงต้องการให้คณะตั้งงบประมาณ
สนับสนุนเพิ่มเติม จากการนําเสนอไปยังคณะ คณะได้มีการประชุมและกําลังหาวิธีการที่ดีที่สุด แต่ยังไม่ได้
ข้อสรุป เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการสํารวจ ศึกษา ติดต่อสอบถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ถึงความเป็นไปได้ที่
จะให้ได้มาครบทุกๆ ซอฟต์แวร์
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ...คะแนน

ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ ําหนดโดย
สกอ.
สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

ผ่าน/ไม่ผ่าน
ผ่าน/ไม่ผ่าน
ค่าเฉลี่ย....
ร้อยละ.......

ร้อยละ.......
ร้อยละ.......
ร้อยละ.......
-
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คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ร้อยละ.......
แห่งชาติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน
0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
องค์
คะแนน
2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปาน
ประกอบ คะแนน จํานวน
I
P
O
เฉลี
ย
่
กลาง
ผ่าน ตัวบ่งชี้
ที่
3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพดี
4 01 5 00 ระดับคณภาพดีมาก
หลักสูตรได้/ไม่ได้มาตรฐาน
1
ไม่ผ่าน/ผ่านการประเมนิ
2
2
2.1,2.2
3
3 3.1,3.2,3
4
3 4.1,4.2,4.
5
4
5.1 5.2,5.3,5. 6
1
6.1
ผลการประเมิน
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเด่น
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
จุดเด่น
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
จุดเด่น
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดเด่น
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดเด่น
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.
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