
รายงานผลโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินการตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2565/แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี  

การประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2564 และการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น   

 
 

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี นวมถนอม คีมูระ 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล 
ประเภทหน่วยงาน  (ในประเทศ) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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1.  ชื่อ     นางลักษม ี         นามสกุล นวมถนอม คีมูระ  อายุ 50 ปี 
ต าแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์               ระดับ -     
สังกัด   สาขาวิชาศิลปศาสตร ์                 โทร 8514 

จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานของสาขาวิชาศิลปศาสตร์               
และการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 

  2.1 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงานของสาขาวิชาศิลปศาสตร์               
และการศึกษาดูงานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565  
เป็นโครงการที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดระหว่างคณาจารย์และบุคลากรงานเลขานุการกิจฯ 
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ และร่วมศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น จ.ชลบุรี เพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันมีเอกลักษณ์ของไทย 

  2.2 วัตถุประสงคข์องโครงการ 

 1) เพื่อให้บุคลากรของสาขาวิชาฯ ได้รับทราบและน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ .2565 รวมทั้ง 
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี ของสาขาวิชาฯ เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

2) เพื่อให้คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ และบุคลากรหน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชาฯ ได้มีแนวทาง  
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2564 

3) เพื่อให้คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ ได้ศึกษาดูงานวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม 
จิตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

  2.3 ผู้เข้าร่วมเป็นคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปศาสตร์และบุคลากรงานเลขานุการกิจประจ าสาขาวิชา   
ศิลปศาสตร์ รวม 31 คน 

  2.4 รูปแบบของโครงการเป็นการประชุมระดมความคิดและศึกษาดูงานภาคสนาม  

3. เนื้อหาสาระที่ได้จากโครงการ 

    3.1 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2565 รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี ของ
สาขาวิชาฯ  

    การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นภารกิจหลักหนึ่งในการด าเนินงานของสาขาวิชา โดยสาขาวิชาต้อง
รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการต่อมหาวิทยาลัยในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน นอกจากนี้ ในการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดให้สาขาวิชาฯ รายงานผลเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (STOU OKRs) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
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รูปแบบใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติราชการของสาขาวิชาภายในแผนปรับแต่งแปลงโฉม (STOU Reinventing) ของ
มหาวิทยาลัย  

1) การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีพ.ศ.2565  

ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2565 ของสาขาวิชานั้น มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้
ครอบคลุมพันธกิจของสาขาวิชาฯ ใน 4 ด้าน คือ  

      มิติที่ 1: มิติด้านการเรียนการสอน 
      มิติที่ 2: มิติด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
      มิติที่ 3: มิตดิ้านการวิจัย 
      มิติที่ 4: มิติด้านการบริหารสาขาวิชา 

    ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีนั้น มีทั้งส่วนของการด าเนินงานของสาขาวิชาฯ และส่วนที่
คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาสามารถมีส่วนช่วยเหลือ สาขาวิชาฯ จึงขอความร่วมมือให้คณาจารย์ร่วมกับสาขาวิชาฯ  ใน
การด าเนินการตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังนี้ 

      มิติที่ 1: มิติด้านการเรียนการสอน มีตัวชี้วัดรวม 11 ตัวชี้วัด และต้องขอความร่วมมือคณาจารย์ให้ช่วย
ด าเนินการ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด การด าเนินการ 
1 ร้อยละความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
- การเร่งรัดการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาให้แล้ว
เสร็จภายในก าหนดเวลา หากพิจารณาแล้ว
เห็นว่ามีอุปสรรคปัญหาที่ท าให้อาจผลิต/
ปรับปรุงไม่แล้วเสร็จทันตามก าหนดเวลา ให้
น า เสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการประจ า
สาขาวิชาฯ เพื่อน าเสนอต่อสภาวิชาการต่อไป 
- การเบิกจ่ายงบประมาณค่าเบี้ยประชุม/
ค่ า อ า ห า ร / ค่ า อ า ห า ร ว่ า ง  ส า ห รั บ
คณะกรรมการที่สภาวิชาการแต่งตั้งตามที่ได้
เคยเสนองบประมาณส าหรับจัดการประชุมไว้ 

3 ระดับความส าเร็จของการปิดหลักสูตรเก่าที่ยังมี
นักศึกษาค้างในระบบ 

- มหาวิทยาลัยจะวัดเฉพาะสาขาวิชาฯ ที่มี
หลักสูตรเก่า (ที่ปิดไปแล้ว) ซึ่งสาขาวิชาฯ ยัง
ไม่มีหลักสูตรลักษณะนี้ 
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ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด การด าเนินการ 
4 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าใช้สื่อ  

e-learning เปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ลงทะเบียนในชุดวิชาที่มี e-learning 
ปีการศึกษา 2564 

- ประชาสัมพันธ์/ขอความร่วมมือให้นักศึกษา
เข้าใช้สื่อ e-learning ให้มากที่สุด (เน้นที่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชา
ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นหลักสูตรที่เปิดให้
ลงทะเบียนชุดวิชาที่มี e-learning) 

5 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าใช้สื่อ 
e-learning เปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่ลงทะเบียนในชุดวิชาที่มี              e-
learning ปีการศึกษา 2564 

- ประชาสัมพันธ์/ขอความร่วมมือให้นักศึกษา
เข้าใช้สื่อ e-learning ให้มากที่สุด (เน้นที่
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของแขนงวิชา
สารสนเทศศาสตร์) 

6 ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา      
ที่เข้าใช้สื่อ e-Learning ปีการศึกษา 2564 

- ขอความร่วมมือให้ชุดวิชาที่มีการเรียนการ
สอนแบบ e-learning ก ากับดูแลให้ความ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่อาจมีปัญหาในการเข้า
ระบบหรือมีปัญหาด้านการเรียนอย่างใกล้ชิด
แบบที่เคยปฏิบัติมา 

9 ร้อยละของชุดวิชา e-Learning ระดับปริญญาตรี 
ที่ ด า เนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายการจัด
การศึกษา (ครบ 9 องค์ประกอบ) 

- ขอความร่วมมือให้ชุดวิชาที่มีการเรียนการ
สอนแบบ e-learning ระดับปริญญาตรี  
ด า เนิ นการจั ดการ เ รี ยนการสอนแบบ           
e-learning ให้ได้ที่ตามก าหนด  

10 ร้อยละของชุดวิชา e-Learning ระดับปริญญาตรี 
ที่ ด า เนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายการจัด
การศึกษา (ไม่ครบ 9 องค์ประกอบ) 

- ขอความร่วมมือให้ชุดวิชาที่มีการเรียนการ
สอนแบบ e-learning ระดับปริญญาตรี แบบ
ไม่ครบ 9 องค์ประกอบ (ถ้ามี) ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ให้ได้ที่
ตามก าหนด  

11 ร้อยละของชุดวิชา e-Learning ระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่ด า เนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายการจัด
การศึกษา (ครบ 9 องค์ประกอบ) 

- ขอความร่วมมือให้ชุดวิชาที่มีการเรียนการ
สอนแบบ e-learning ระดับบัณฑิตศึกษา 
ด า เนิ นการจั ดการ เ รี ยนการสอนแบบ           
e-learning ให้ได้ที่ตามก าหนด 
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ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด การด าเนินการ 
12 ร้อยละของชุดวิชา e-Learning ระดับบัณฑิตศึกษา 

ที่ด า เนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายการจัด
การศึกษา (ไม่ครบ 9 องค์ประกอบ) 

- ขอความร่วมมือให้ชุดวิชาที่มีการเรียนการ
สอนแบบ e-learning ระดับบัณฑิตศึกษา 
แบบไม่ครบ 9 องค์ประกอบ (ถ้ามี) ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ให้ได้ที่
ตามก าหนด 

13 ร้อยละของจ านวนชุดวิชาของสาขาวิชาที่มีการผลิต
รายการสอนเสริมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tutorial) 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 

- ขอความร่วมมือให้ชุดวิชาที่มีแผนผลิต
รายการสอนเสริมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Tutorial) ด าเนินการผลิตรายการ ให้ได้ที่ตาม
ก าหนด 

14 (Plus1) ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการสอนเสริมผ่านออนไลน ์

- ขอความร่วมมือให้ชุดวิชาที่มีการสอนเสริม
แบบออนไลน์ ก ากับดูแลให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาที่อาจมีปัญหาในการเข้าระบบหรือมี
ปัญหาด้านการเรียนอย่างใกล้ชิด 

      มิติที่ 2: มิติด้านบริการวิชาการแก่สังคม 

- มหาวิทยาลัยไม่มีก าหนดการช้ีวัดในมิตินี้ 

      มิติที่ 3: มิติด้านการวิจัย มีตัวชี้วัดรวม 6 ตัวชี้วัด และต้องขอความร่วมมือคณาจารย์ให้ช่วยด าเนินการ 
ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด การด าเนินการ 
15 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอนุมัติ

ทุ น ส นั บ ส นุ น ง าน วิ จั ย จ า ก เ งิ น ร า ย ไ ด้ ข อ ง
มหาวิทยาลัย เทียบกับจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมดของสาขาวิชา 

- ขอความร่วมมือให้คณาจารย์เสนอหัวข้อ
วิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น  

16 (Plus2) จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และ
บุคลากรที่ตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลวารสารระดับ
นานาชาติ หรือจ านวนของนวัตกรรมการวิจัยที่
ได้รับการจดสิทธิบัตร 

-  ขอความร่วมมือให้คณาจารย์น าเสนอ
ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการวิจัยที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร 

17 (Plus3) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานซึ่ง
น ามาซึ่งรายได้จากภายนอกมหาวิทยาลัย เฉลี่ยต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

- ขอความร่วมมือให้คณาจารย์เสนอหัวข้อ
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น 
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ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด การด าเนินการ 
18 (Plus4) จ านวนผลงานวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ในปีนั้น 
-  ขอความร่วมมือให้คณาจารย์น าเสนอ
ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติเพื่อเพิ่ม
จ านวนผลงานวิ จั ยที่ ไ ด้ รั บก ารอ้ า งอิ ง 
(Citation) ให้มากขึ้น 

19 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ (TCI)   

-  ขอความร่วมมือให้คณาจารย์น าเสนอ
ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ (TCI) ให้มาก
ขึ้น 

20 จ านวนผลงานวิจัย/วิเคราะห์ที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล 

- ขอความร่วมมือคณาจารย์/คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรวิจัย/วิเคราะห์การด าเนินการ
ของชุ ด วิ ช า /หลั กสู ต ร เพื่ อน า ผล ไป ใ ช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ทางไกลแบบที่เคยปฏิบัติมา 

      มิติที่ 4: มิติด้านการบริหารสาขาวิชา มีตัวช้ีวัดรวม 3 ตัวชี้วัด และต้องขอความร่วมมือคณาจารย์ให้ช่วย
ด าเนินการ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด การด าเนินการ 
21 (Plus5) จ านวนผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล - ขอความร่วมมือคณาจารย์สร้างสรรค์ผลงาน

นวัตกรรมให้มากขึ้น 
22 ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบลงทุน (เงิน

รายได้ และเงินแผ่นดิน) (ถ้ามี) 
- สาขาวิขาฯ ไม่มีการเบิกจ่าบงบลงทุน (เงิน
รายได้และเงนิแผ่นดิน) 

23 (กว2) ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

- ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ยงและการควบคุมภายในของ
สาขาวิชาฯ ด าเนินการรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงฯ ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 

2) รายงานผลเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (STOU OKRs) เป็นการชี้วัดรูปแบบใหม่ที่ก าหนดให้เริ่มชี้วัด
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป โดยเป็นการชี้วัดผลการด าเนินงานตามแผนปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีตัวช้ีวัดและต้องขอความร่วมมือคณาจารย์ให้ช่วยด าเนินการ ดังนี้ 
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เป้าหมายที่ 1 ขยายตลาดผู้เรียนในทกุระดบัการศึกษา เพิ่มรายได้จากสินทรัพย์เพื่อสร้างความมัน่คงทางการเงิน 

ที ่ เรื่อง การด าเนินงาน 
1.1 มีการท าการตลาดเชิงรกุ โดยเพิ่มจ านวนนศ. หรือผู้เรียนเพิ่มขึน้ 10 %  
1 ระดับความส าเร็จของการก าหนดแผนและกลยุทธ์

การตลาดโดยการหาลูกค้าใหม่ (ความส าเร็จของ
การก าหนดแผนและกลยุทธ์การตลาดโดยการหา
ลูกค้าใหม่) (Plus) 

- สาขาวิชาฯ ต้องมีการก าหนดแผนและกลยุทธ์
การตลาดโดยการหาลูกค้าใหม่ ซึ่งในปัจจบุันสาขาวิชาฯ 
ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับกรุงเทพมหานครแล้ว  
- สาขาวิชาฯ จะด าเนินการต้ังคณะท างานก าหนดแผน
และกลยุทธ์การตลาด เพื่อการด าเนนิงานอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

2 จ านวนกลุ่มลูกค้าองค์กรใหม่ของมหาวิทยาลัย 
(ผลรวมของจ านวนกลุ่มลูกค้าองค์กรใหม่ของ
มหาวิทยาลัยที่หน่วยงานสามารถด าเนินการ
ประสาน/ติดต่อ และได้มีการจัดท าโครงการ/ความ
ร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัย (Plus) 

- สาขาวิชาฯ ควรด าเนินการตั้งคณะท างานก าหนดแผน
และกลยุทธ์การตลาด เพื่อการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

3 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ  และการเพ่ิมผู้เรียน 
Modular (จ านวนรายวิชา Modular ใหม่) (Plus) 

- สาขาวิชาฯ ควรด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้และ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรใหม ่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน 
- สาขาวิชาฯ ควรส่งเสริมให้ชุดวิชาต่าง ๆ ผลิตรายวิชา 
Modular และควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น ก าหนดให้
เปิดรายวิชา Modular ขึ้นอย่างน้อยกี่ชุดวิชา/ปี
การศึกษา  

1.2 มีการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สิน โดยมีรายรับเพิ่มขึ้น 10 % 
1 จ านวนหลักสูตรใหม่ ภายใตแ้นวคิดการจัด

การศึกษาที่แตกต่างในรูปแบบ Sandbox (ผลรวม
ของจ านวนหลักสูตรใหม ่ภายใต้แนวคิด การ
จัดการศึกษาที่แตกต่างในรูปแบบ Sandbox) 
(Plus) 

- สาขาวิชาฯ ควรด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้และ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรใหม่ภายใต้แนวคิด
การจัดการศึกษาที่แตกต่างในรูปแบบ Sandbox โดย
อาจจัดเนื้อหาเป็นแบบการบูรณาการข้ามศาสตร ์
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เป้าหมายที่ 2 รักษาการคงอยู่ของนักศึกษา ลดการลาออกกลางคัน และเพิ่มอัตราการส าเรจ็การศึกษา 

ที ่ เรื่อง การด าเนินงาน 
2.1 รักษาการคงอยู่ของนักศึกษาลงทะเบยีน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90  
1 การก าหนดกลยุทธ์กระตุ้นให้นักศึกษาลงทะเบียน

ทั้งนักศึกษาใหม่ทั่วไป/ การรกัษานักศึกษาเก่า/ดึง
นักศึกษาที่พ้นสภาพให้กลับมาเรียน/นักศึกษาใหม่
จากขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มอายุ 18 ปี 
(ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนกลยุทธ์เพิ่ม
จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนของสาขาวิชา) 

- สาขาวิชาฯ ควรด าเนินการก าหนดกลยุทธ์กระตุ้นให้
นักศึกษาลงทะเบียนทั้งนักศึกษาใหม่ทั่วไป/การรักษา
นักศึกษาเก่า/ดึงนักศึกษาที่พ้นสภาพให้กลับมาเรียน/
นักศึกษาใหม่จากขยายโอกาสทางการศึกษากลุ่มอายุ 
18 ปี 
- สาขาวิชาฯ ควรตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนดกลยุทธ์
ดังกล่าว 

2 การก าหนดกลยุทธ์กระตุ้นให้นักศึกษาลงทะเบียน
ทั้งนักศึกษาใหม่ทั่วไป/ การรกัษานักศึกษาเก่า/ดึง
นักศึกษาที่พ้นสภาพให้กลับมาเรียน/นักศึกษาใหม่
จากขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มอายุ 18 ปี 
(ระดับความส าเร็จของการน าแผนกลยุทธ์เพิ่ม
จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนของสาขาวิชาไปสู่การ
ปฏิบัติ) 

- สาขาวิชาฯ ควรด าเนินการก าหนดกลยุทธ์กระตุ้นให้
นักศึกษาลงทะเบียนทั้งนักศึกษาใหม่ทั่วไป/การรักษา
นักศึกษาเก่า/ดึงนักศึกษาที่พ้นสภาพให้กลับมาเรียน/
นักศึกษาใหม่จากขยายโอกาสทางการศึกษากลุ่มอายุ 
18 ปี 
- สาขาวิชาฯ ควรต้ังคณะท างานเพื่อก าหนดกลยุทธ์
ดังกล่าว 

2.2 ลดค่าเฉลีย่อัตราการ Drop Out ของนักศึกษา (ลทบ.นศ.ปี 2 เทอม1) ส าหรับ ปริญญาตรี ไม่เกินร้อย
ละ 35 และส าหรับระดับบณัฑิตศึกษา ไม่เกินร้อยละ 15 (ก าหนดรุ่น สาขาวิชาละ 1 รุ่น ปีการศกึษา 2560) 
1 การก าหนดกลยุทธ์การลดการออกกลางคัน (ระดับ

ความส าเร็จของการจัดท าแผนกลยุทธ์ลดจ านวน
อัตราการออกกลางคันของสาขาวิชา) 

- สาขาวิชาฯ ควรด าเนินการก าหนดกลยุทธ์การลด
การออกกลางคันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
สาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการตอบปัญหาทางด้านการเรียน
ของนักศึกษาอยู่อย่างตลอดผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่าง ๆ ทั้งกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของสาขาวิชาฯ 
เฟสบุ๊กของสาขาวิชาฯ และแขนงวิชาฯ รวมถึงไลน์
กลุ่มของหลักสตูร ซึ่งมีคณาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า
ไปตอบค าถามเสมอ  
- สาขาวิชาฯ ควรต้ังคณะท างานเพื่อก าหนดกลยุทธ์
ดังกล่าว 
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ที ่ เรื่อง การด าเนินงาน 
2 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาออกกลางคัน (ระดับ 

ปริญญาตรี) (ผลการด าเนินงานของสาขาวิชาเพื่อลด
อัตราการลาออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี) 

- สาขาวิชาฯ ควรศึกษาข้อมลูจ านวนนักศึกษาออก
กลางคัน เพ่ือการวางแผนกลยุทธการลดการออก
กลางคันต่อไป 
- สาขาวิชาฯ ควรต้ังคณะท างานเพื่อก าหนดกลยุทธ์
ดังกล่าว 

3 การก าหนดกลยุทธ์การลดการออกกลางคัน (ระดับ
ความส าเร็จของการน าแผนกลยุทธ์ลดจ านวนอัตราการ
ออกกลางคันของสาขาวิชา ไปสู่การปฏิบัติ) 

- สาขาวิชาฯ ควรศึกษาข้อมูลจ านวนนักศึกษาออก
กลางคัน เพ่ือการวางแผนกลยุทธการลดการออก
กลางคันต่อไป 
- สาขาวิชาฯ ควรต้ังคณะท างานเพื่อก าหนดกลยุทธ์
ดังกล่าว 

2.3 เพิ่มอัตราการสอบผ่านของนักศึกษา ส าหรบัปริญญาตรี ร้อยละ 50 
1 การก าหนดกลยุทธ์การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการสอบผ่าน

ในชุดวิชา (ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนกลยุทธ์
การเพ่ิมอัตราการสอบผ่านของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี) 

- สาขาวิชาฯ ควรด าเนินการก าหนดกลยุทธ์การเพ่ิม
ผลสมัฤทธิ์ของการสอบผ่านในชุดวิชาอย่างเป็นรูปธรรม 
ทั้งนี้ ในปัจจุบนัสาขาวิชาฯ ได้ร่วมกับส านักเทคโนโลยี
การศึกษาด าเนินการจัดท ารายการเตรียมพร้อมก่อน
สอบในชุดวิชาที่มีอัตราสอบผา่น   ไม่สูงอยู่แล้ว  

2 การก าหนดกลยุทธ์การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการสอบผ่าน
ในชุดวิชา (ระดับความส าเร็จของการน าแผนกลยุทธ์การ
เพิ่มอัตราการสอบผ่านของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ไปสู่ปฏิบัติ) 

สาขาวิชาฯ ควรด าเนินการก าหนดกลยุทธ์การเพ่ิม
ผลสมัฤทธิ์ของการสอบผ่านในชุดวิชาอย่างเป็นรูปธรรม 

เป้าหมายที่ 6 มสธ. กับการพัฒนา โครงการนนทบุรีและเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ เทคโนโลยเีสมือนจริง 

ที ่ เรื่อง การด าเนินงาน 
6.3 มีการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาความยัง่ยืนกับชุมชนในพืน้ที่ เช่น 1 DR. 1 ต าบล ตาม
นโยบายอว. อย่างน้อย 3 อ าเภอ 
1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าโครงการความ

ร่วมมือกับจังหวัดนนทบุรีในการให้บริการวิชาการ
แก่สังคม 1 Dr. 1 ต าบล ตามนโยบายกระทรวง
อุดมศึกษาฯ (ความส าเร็จของการจัดท าโครงการ 
และเสนอโครงการให้กับส านกัการศึกษาต่อเนื่อง 
เพื่อด าเนินการ) 

สาขาวิชาฯ ควรจัดท าโครงการความร่วมมือดังกล่าว 
ทั้งนี้ อาจเป็นการขอความร่วมมือไปยังสาขาวิชา/
หน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เป็นโครงการในลักษณะ       
บูรณาการ 
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เป้าหมายที่ 7. ขับเคลื่อนการเปน็มหาวิทยาลัยชัน้น าของโลกด้านดิจทิลั (Digital University) และพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสูส่ากล (EdPEx) 

ที ่ เรื่อง การด าเนินงาน 
7.8 โครงการพัฒนาระบบคณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการทีเ่ป็นเลศิ ในรูปแบบออนไลน์ เป้าหมายปี 
2565 : มีระบบ Online EdPEx 
3 ระดับความส าเร็จของพัฒนาระบบคุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ โดยการ 
ยกระดับสายวิชาการไปสู่ระดับ Overall 
Question (ความส าเร็จของพัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ โดยการ
ยกระดับสายวิชาการไปสู่ระดับ Overall 
Question และ มีการด าเนินงานตามที่ศูนย์
ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษาก าหนด) 

สาขาวิชาฯ ควรพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ โดยเชิญวิทยากรผู้มี
ประสบการณ์มาบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้คณาจารย์
ประจ าสาขาวิชาฯ เข้าใจระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษารูปแบบนี้ดียิ่งขึ้น 
 

    3.2 การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

     การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ส าคัญของสาขาวิชาฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ ให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาสาขาวิชาฯ ก าหนดให้มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาฯ ที่กรรมการเป็นผู้แทนมาจากหลักสูตรต่าง ๆ และก าหนดให้
มีคณะท างานย่อยเพื่อจัดท ารายงานผลตามหมวดต่าง ๆ โดยในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ใช้เกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา 
โดยเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex) มีรายละเอียดโครงสร้างและ
รายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 

บทน า: โครงร่างองค์กร  
P.1 ก ลักษณะองค์กร 

P.1 ก สภาพแวดล้อมขององค์กร 
P.1 ก (1) หลักสูตรและบริการที่ส าคัญตามพันธกิจ 
P.1 ก (2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรม 
P.1 ก (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
P.1 ก (4) สินทรัพย์ 
P.1 ก (5) สภาวะแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับ 

P.1 ข ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
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P.1 ข (1) โครงสร้างองค์กร 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร 
P.2 ก สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

P.2 ก (1) ล าดับในการแข่งขัน 
P.2 ก (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
P.2 ก (3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

P.2 ข บริบทเชิงกลยุทธ ์
P.2 ค ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

หมวด 1 การน าองค์กร  
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 

ก. วิสัยทัศน์และค่านิยม 
1.1ก (1) การก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม 

ข. การสื่อสาร 
1.1ข (1) การสื่อสารภายในสาขาวิชา 
1.1ข (2) การสื่อสารระหว่างสาขาวิชากับผู้เรียน 

       ค. พันธกิจและผลการด าเนินการของหน่วยงาน 
1.2 การก ากับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม 

ก. การก ากับดูแลขององค์การ 
1.2ก (1) ระบบการก ากับดูแลองค์กร 
1.2ก (2) การประเมินผลการด าเนินการ 

ข.  การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม 
1.2ข (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพ 
1.2ข (2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

ค.  การสร้างประโยชน์ใหส้ังคม 
1.2ค (1) ความผาสุกของสังคม 
1.2ค (2) การสนับสนุนชุมชน 

หมวด 2 กลยุทธ ์  
2.1 การจัดท ากลยุทธ ์

ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ ์
2.1ก(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ ์
2.1ก(2) นวัตกรรม 
2.1ก(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ ์
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2.1ก(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
ข. วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ ์

2.1ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
2.1ข(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบตัิ 

2.2ก(1) แผนปฏิบัติการ 
2.2ก(2) การน าแผนปฏิบัติการไปใช้ 
2.2ก(3) การจัดสรรทรัพยากร 
2.2ก(4) แผนดา้นบุคลากร 
2.2ก(5) ตัววัดผลการด าเนินการ 
2.2ก(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

      ข.  การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

หมวด 3 ลูกค้า 
3.1 ความคาดหวังของลูกค้า 

ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกคา้กลุ่มอื่น 
3.1ก(1) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
3.1ก(2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงม ี

ข. การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอืน่ และการก าหนดหลักสูตรและบริการ 
3.1ข(1) การจ าแนกกลุ่มผู้เรยีนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
3.1ข(2) การจัดการศึกษาและบริการ 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
ก. ความสัมพันธ์และการสนบัสนนุผู้เรียนและลูกค้ากลุม่อื่น 

       3.2ก(1) การจัดการความสัมพันธ ์
3.2ก(2) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
3.2ก(3) การจัดการข้อร้องเรียน 

ข. การค้นหาความพึงพอใจและความผกูพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
3.2ข(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน 
3.2ข(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น 

ค. การใช้ข้อมลูเสียงของลูกค้าและตลาด 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
4.1 การวัด วิเคราะห ์และปรับปรุงผลการด าเนนิการของหน่วยงาน 

ก. การวัดผลการด าเนนิการ 
4.1ก(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 
4.1ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
4.1ก(3) ความคล่องตัวของการวัดผล 

ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู ้

ก.  ข้อมูลและสารสนเทศ 
4.2ก(1) คุณภาพ 

       4.2ก(2) ความพร้อมใช ้
ข. ความรู้ของหน่วยงาน 

4.2ข(1) การจัดการความรู้ 
4.2ข(2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
4.2ข(3) การเรียนรู้ระดับหน่วยงาน 

หมวด 5 บุคลากร 
5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร 

ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลงับุคลากร 
5.1ก(1) ความจ าเป็นด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
5.1ก(2) บุคลากรใหม ่
5.1ก(3) การจดัการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 

ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
5.1ข(1) สภาวะแวดล้อมของการท างาน 
5.1ข(2) นโยบายและสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร 
ก. การประเมินความผูกพนัของบุคลากร 

5.2ก(1) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
5.2ก(2) การประเมินความผูกพันของบุคลากร 

ข. วัฒนธรรมองค์กร 
      ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา 

5.2ค(1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
5.2ค(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
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5.2ค(3) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
5.2ค(4) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

 
หมวด 6 การปฏิบัติการ 

6.1 กระบวนการท างาน 
ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพนัธกิจอ่ืน ๆ และกระบวนการ 

6.1ก(1) การจัดท าข้อก าหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่น ๆ 
และกระบวนการ 

6.1ก(2) กระบวนการท างานที่ส าคัญ 
6.1ก(3) แนวคดิในการออกแบบ 

ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ 
6.1ข(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ  
6.1ข(2) กระบวนการสนับสนุน  
6.1ข(3) การปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย การบริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอ่ืน ๆ และ

กระบวนการ 
ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน 
ง. การจัดการนวัตกรรม 

    6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
ก. ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการ 
ข. ความปลอดภัยและการรกัษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร ์
ค. การเตรียมความพร้อมดา้นความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

6.2ค(1) ความปลอดภัย 
6.2ค(2) ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

หมวด 7 ผลลัพธ ์
7.1 ผลลัพธ์ดา้นการเรียนรูข้องผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่น และด้านกระบวนการ 

ก. ผลลัพธ์ดา้นการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการทีมุ่่งเน้นลูกค้า 
ตัวชี้วัดที่ 1 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ีโท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (C3) 
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (C4) 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรทีี่เรียนส าเร็จตามหลักสูตรต่อจ านวนที่รับเข้า (C1) 
ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนผู้เรียนสัมฤทธิบัตร 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
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ตัวชี้วัดที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร (C7) 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมหลักของหน่วยงาน 

       ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (C6) 
ตัวชี้วัดที่ 4 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและหน่วยงาน (C12) 

ค. ผลลัพธ์ดา้นการจัดการเครือข่ายอุปทาน 
ตัวชีว้ัดที่ 1 จ านวนนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภายนอก/สถานประกอบการ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอก/สถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาเข้าฝึก

ปฏิบัติ 
7.2 ผลลัพธ์ดา้นลูกค้า 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของการให้บริการของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2 มีผลส ารวจความไม่พึงพอใจ (3 อันดับแรก) 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบงานของหน่วยงาน 

7.3 ผลลัพธ์ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยตัวช้ีวัดที่ส าคัญของบุคลากรของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความคิดเห็นที่มีต่อบรรยากาศการท างาน 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยการพัฒนาบุคลากร/คน/ปี 

7.4 ผลลัพธ์ดา้นการน าองคก์รและการก ากับดูแล 
ตัวชี้วัดที่ 1 ทกุหน่วยงานของมหาวิทยาลัยต้องมีคู่เทียบ และผลการประเมินที่ส าคัญ 
ตัวชี้วัดที ่2 คะแนนเฉลี่ยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 3 คะแนน ITA ในส่วนที่ของหน่วยงานรับผิดชอบ 

       ตัวชี้วัดที่ 4 มีการน าความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานไปช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
7.5 ผลลัพธ์ดา้นงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ ์

ตัวชี้วัดที ่1 ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณของหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

(E-performance) 
ตัวชี้วัดที่ 3 รายรับ/รายจ่ายของหน่วยงานวิสาหกิจ 

       ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการหารายรับที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานที่มีรายได้ 

     ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเกณฑ์รูปแบบใหม่ที่สาขาวิชาฯ ยังไม่เคยมีประสบการณ์การรายงานมาก่อน จึงขอความ
ร่วมมือให้คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ และบุคลากรงานเลขานุการกิจ  เข้าร่วมการอบรมของมหาวิทยาลัย และ
ร่วมกันด าเนินการในสว่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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    3.3 การศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถ่ินจังหวัดชลบุรี 

      คณะได้ศึกษาดูงานวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ณ อ าเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยได้เยี่ยมชม
สถานที่ส าคัญบนเกาะสีชังจ านวน 2 สถานที่ คือ พิพิธภัณฑพ์ระจุฑาธุชราชฐาน และศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่  

      1) พิพิธภัณฑพ์ระจุฑาธุชราชฐาน 

      พระจุฑาธุชราชฐานเป็นพระราชวังแห่งเดียวในประเทศไทยที่ตั้งอยู่บนเกาะ พระบาทสมเด็จ                 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระองค์
และพระราชวงศ์ โดยเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 ต่อมาได้ยุติการก่อสร้างลงเนื่องจากเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส
ในเหตุการณ์ รศ.112 และภายหลังจึงทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อถอนไปสร้างที่อื่น พระต าหนักดังกล่าวจึงถูก
ปล่อยร้างมาเป็นเวลานาน ต่อไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบสิทธิการใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์ ให้ดูแล
โบราณสถานและโบราณวัตถุในเขตพื้นที่ โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งจัดตั้งสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกหัด
นิสิต ต่อมาได้มีการปรับปรุงโบราณสถานและภูมิทัศน์โดยรอบในปี พ.ศ. 2533 จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราช
ฐาน แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2545 จัดแสดงนิทรรศการสถานที่น่าสนใจบนเกาะสีชัง เช่น นิทรรศการเหตุการณ์ส าคัญบน
เกาะสีชังสมัย ร.5 นิทรรศการพระราชประวัติและประวัติบุคคลส าคัญผู้มีบทบาทเกี่ยวกับเกาะสีชังในอดีต            
และนิทรรศการสิ่งปลูกสร้างในสมัย ร.5 

      สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในพระจุฑาธุชราชฐาน ที่น่าสนใจ เช่น 

      พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ เป็นพระที่นั่งองค์ส าคัญในพระจุฑาธุชราชฐาน พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการประกาศสร้างพระที่นั่งองค์นี้และพระราชฐานพร้อมกัน เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2435 การก่อสร้างได้ด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง จนถึงพ.ศ.2436 เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส กอง
ทหารฝรั่งเศสหน่วยหนึ่งได้เข้ายึดเกาะสีชัง ท าให้การก่อสร้างพระที่นั่งต้องหยุดชะงักลง  ต่อใน พ.ศ.2443 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อองค์พระที่นั่งมาสร้าง ณ ข้างอ่างหยกใน
พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร และพระราชทานนามใหม่ว่า “พระที่นั่งวิมานเมฆ”  

      สะพานอัษฎางค์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นด้วย
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพ่ือเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธทรง
คลายจากพระอาการประชวร ณ เกาะสีชัง โดยทรงประกอบพิธีเปิดสะพาน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2434 

      วัดอัษฎางคนิมิตร เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลมาจากงานสถาปัตยกรรมแบบโกธิก โดยในปี พ.ศ. 
2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริว่า ที่ดินติดกับเขต “วัดเกาะสีชัง” มีเรือนพัก
ส าหรับให้ชาวตะวันตกเช่าตั้งอยู่ อีกทั้งในเวลาที่พระองค์เสด็จฯ มาประทับแรมบนเกาะสีชังก็ประทับใกล้กับวัดท าให้
บริเวณนั้นพลุกพล่านไม่เหมาะแก่ปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัด
ขึ้นใหม่บนไหล่เขาด้านทิศใต้ของเขตพระราชฐานและพระราชทานนามวัดใหม่แห่งนี้ว่า “วัดอัษฎางคนิมิตร” 
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พระอุโบสถของวัดแห่งน้ีมีลักษณะเป็นพระเจดีย์อุโบสถกล่างคือ ตัวพระอุโบสถเป็นอาคารรูปกลมมี
เจดีย์ทรงลังกาซ้อนอยู่ข้างบน ลักษณะแปลกอีกประการหนึ่งคือ มีการประดับตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก กล่าวคือ
ประตูและหน้าต่างเป็นรูปโค้งยอดแหลม ช่องแสงประดับด้วยกระจกสีเป็นลวดลาย 

นอกจากนี้ ในพระจุฑาธุชราชฐานยังมีสิ่งปลูกสร้างส าคัญอีกจ านวนมาก แต่อยู่ระหว่างการซ่อมบ ารุงจึง
ไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ เช่น เรือนวัฒนา (อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี - 
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) เรือนผ่องศรี ((อันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้า
เสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินี – สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง) และเรือนอภิรมย์ 
เป็นต้น 

      2) ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ 

  ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เป็นศาลเจ้าบนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของผู้คนที่พ านักอยู่บน
เกาะสีชังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีเชื้อสายจีน ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ตั้งอยู่เชิงเขาคยาศิระ ปัจจุบันมีการตกแต่ ง
และก่อสร้างถาวรวัตถุเป็นสถาปัตยกรรมตามแบบศาลเจ้าจีนผสมกับวัดไทย สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากอ่าว
ไทย ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าเทพเจ้าจีนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ เช่น พระฤาษี เจ้าแม่กวนอิม เทพ
เห้งเจีย พระสังกัจจายน์ เป็นต้น โดยเทพเจ้าหลักของศาลเจ้าคือ "เจ้าพ่อเขาใหญ่" มีลักษณะเป็นหินที่เกิดจากการ
สร้างตัวตามธรรมชาต ิ

ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เป็นที่สักการะของผู้คนมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในปัจจุบันศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ยังประกอบพิธีกรรมส าคัญอันแสดงออกถึงความเชื่อของผู้คนบนเกาะสีชังที่
ยังคงมีความศรัทธาต่อเจ้าพ่ออย่างไม่รู้เสื่อมคลาย โดยมีประเพณีพิธีกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ประเพณีรับส้มและปิดฮู้
เจ้าพ่อเขาใหญ่ ซึ่งจะจัดประมาณก่อนเทศกาลตรุษจีน 2 สัปดาห์ หรือตามฤกษ์ที่เซียนซือก าหนด 2) ประเพณีไหว้
ตรุษจีนตรงกับวันตรุษจีนของทุกปี และ 3) ประเพณีนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่ ขัดขึ้นประมาณ 45 วัน หลังเทศกาล
ตรุษจีน จนกลายเป็นเทศกาลส าคัญมาจนปัจจุบัน 

 

3.4 การอบรมทบทวนเกณฑ์ AUN QA Version 4 

การอบรมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้บุคลากรของสาขาวิชาศิลปะศาสตร์ ทั้งสายวิชาการและสนับสนุนมีความรู้
ความเข้าใจในการท ารายงานการประกันคุณภาพทางการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN QA version 4 ขึ้น เพื่อทบทวน
ความรู้เดิม และเรียนรู้เกณฑ์ใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย ค าแสน อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกาประกันคุณภาพทางการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย โดยการอบรมบรรยาย
ผ่านระบบ Microsoft Teams ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังนี้  

1. วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.  
2. วันศุกร์ที่ 5  สิงหาคม 2565      เวลา 09.00-12.00 น.  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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1. โดยเกณฑ์ใน Version 4 นี้จะมี มีการจัดกลุ่ม 8 มาตรฐานด้วยกัน ตามภาพ 4.3  
2. ใน Version 4 นี้ สิ่งที่เน้น คือ  ผู้มีสาวนได้ส่วนเสียจากภายนอก (Stakeholder) ในฐานะเป็นผู้จ้างงาน

บัณฑิตให้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 
3. นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการสร้างและก ากับผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcomes) ให้ตรง

กับโครงสร้างหลักสูตร และมีการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: 

PLOs) ให้ชัดเจน ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าจะน าไปใช้อย่างไร เช่น มีการท าหลักสูตรแบบ backward ตาม

หลักคิดแบบ Bloom Taxonomy  

4. นอกจากนี้ ในการก าหนด PLOs จะต้องตอบโจทย์วิสัยทัศน์และพันธกิจ (vision / mission) ขององค์กร 
และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

5. ส่วนการสร้าง CLOs และผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไปกับผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะนั้น อัตราส่วนขึ้นกับบริบท
หลักสูตร 

6. จะต้องมีการก ากับติดตามว่าผู้เรียนบรรลุ PLOs ที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร 
7. ในมิติของ CLOs ต้องมีการตรวจสอบ/อธิบายได้ว่าส่งมอบไปยังอาจารย์ผู้สอนอย่างไร บัณฑิต/นักศึกษา

บรรลุ CLOs ทุกข้อหรือไม่  
8. นอกจากนี้ การจัดท า มคอ. 2 อาจมีการท าเป็นแผ่นพับ / เว็บไซต์/ คู่มือนศ. / web page ก็ได้ แสดงถึง

การสรุปออกมาเป็นสื่อต่าง ๆ ที่มีการโครงสร้างหลักสูตร ฯ ให้สาธารณะเข้าถึง/ตรวจสอบได้  ซึ่งข้อมูลที่
เผยแพร่ดังกล่าวจะปรับให้เป็นปัจจุบันเสมอ และทุกแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ต้องมาจากแหล่งเดียวกัน คือ  
มคอ.2 และต้องมีการน าไปปฏิบัติจริง  

9. หลักสูตรที่สร้างและปรับปรุงหลักสูตร ต้องสอดคล้องกับ CLOs โดยตรวจสอบกับการท าแผนที่หลักสูตร 
(curriculum mapping) ว่ามีรายวิชาไหนตอบรับ PLOs / CLOs โดยทุกรายวิชาต้องมีส่วนร่วมผลักดันให้ 
ผู้เรียนบรรลุ learning outcomes ส่วนมีกระบวนการออกแบบหลักสูตรอย่างไร  ให้พิจารณาใน มคอ. 2 มี
การสร้าง course design –CLOs มีตัวชี้วัดอะไรบ้างที่แสดงว่าเด็กบรรลุ และกระบวนการออกแบบ
หลักสูตรควรฟัง/ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนในการร่วมก าหนดหลักสูตร 

10. แต่ละรายวิชามีคุณูปการและบรรลุ learning outcome  ได้ วิชาไหนบ้างช่วยบรรลุได้ - เช่น อยู่ในวิชา
บังคับ แล้วตอบ PLOs ได้มากน้อยแค่ไหน หลักสูตรมีความเป็นเหตุเป็นผล มีการก าหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจน 
เช่น ระดับขั้นพื้นฐาน - ขั้นกลาง -ขั้นสูง และมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างวิชา / มีกระบวนการติดตาม / 
สามารถส่งมอบผู้เรียนให้ก้าวหน้าขึ้นในล าดับขั้นต่อไป  

11. นอกจากนี้หลักสูตรมีวิชาทางเลือกที่สนับสนุนความสนใจเฉพาะทางของผู้เรียนหรือไม่  
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12. การจัดการหลักสูตรจะต้องมีการทบทวนที่ชัดเจน - ตอบสาระความทันสมัย / ตอบสนองภาคการใช้งาน  
เช่น ในบางภาควิชาอ้างใบรับรอง ISO ขึ้นกับหลักสูตรวางแผนการเก็บข้อมูล -เอาไว้ใช้ปรับปรุงทั้งในระดับ
ย่อยและระดับโครงสร้างใหญ่ และรายวิชาจะต้องมีการปรับสาระรายวิชาให้ทันโลกสมัยใหม่ เอื้อให้ผู้เรียน
ก้าวทันโลก 

13. จากเกณฑ์ 4 ของ version  3 มีการสร้างปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและน าไปใช้อย่างไร/ถูกสื่อสาร
ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร  
- ผู้ร่วมสอน  
- วิธีการสอน / วิธีการประเมิน 
- จุดมุ่งหมายและวิธีการสอน 

14. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน / การวางแผนการสอน / การวางแผนส่งชิ้นงาน ฯลฯ ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการประเมินเพื่อน ส าหรับวิธีการสอน ควรเป็น active learning   

15. รวมถึงแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีรายวิชาใดบ้างอะไรบ้างรองรับ / อาจารย์มีบทบาทฟูมฟักในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างไร มีการติดตามนักศึกษาหลังเรียนจบแล้วอย่างไรบ้าง  

16. การจัดการเรียนสอนที่เกี่ยวกับ New Idea / Innovation / ผู้ประกอบการ / ภาวะผู้น า เลือกบางส่วนมา
เสริมสร้างรายวิชาหลักของหลักสูตรได้ ไม่จ าเป็นต้องอยู่ใน PLOs    

17. ขั้นตอนการตรวจสอบและน าไปปฏิบัติจริง (check and act) มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหน  
18. ระบบการวัดผลและการประเมินมีความหลากหลาย และต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นไปเพื่อการบรรลุผล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ ตัดสินผลการเรียนตามข้อก าหนดที่ก าหนดไว้  จะต้องมี
การการประเมินผลและระบบการอุทรณ์  มีการแจ้งให้ผู้เรียนทราบและน าไปใช้อย่างต่อเนื่อง AUN ต้องการ
ให้มีคนกลางท าหน้าที่รับเรื่อง / มีการเก็บสถิติว่ามีรายวิชาไหนถูกอุทรณ์มากน้อย หากในกรณีที่ช่วงเวลา 
3-5 ปี ไม่มีการอุทรณ์เลย ย่อมแสดงว่าอาจไม่มีใครรู้ว่ามีระบบนี้ หรือหลักสูตรอาจบริหารจัดการได้ดี ท าให้
ไม่มีปัญหาร้องเรียน ซึ่งระบบมาตรฐานการประเมิน / กระบวนการที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าต่อผู้เรียน 
สื่อสารต่อผู้เรียนให้รับทราบเข้าใจ / น าไปใช้อย่างต่อเนื่อง 

19. วิธีการประเมิน มีการใช้ Rubric / Marking Schemes ก็จะเป็นการดี แสดงให้เห็นว่ามีความเที่ยงตรง / 
น่าเชื่อถือ/ ได้มาตรฐาน เป็นเหตุเป็นผล หรือใช้เครื่องมือที่อื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดการวัดการให้คะแนน 
ซึ่งวิธีการประเมินต้องแสดงให้เห็นว่าวัด CLOs เป็นหลัก และสอดคล้องกับ PLOs ด้วย  

20. ในทุกการประเมินต้องให้ผลสะท้อนกลับต่อผู้เรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง วิธีการประเมินมี
ทบทวนชัดเจน จะต้องตอบภาคการใช้งาน สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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4. ประโยชน์ที่ได้รับ 

4.1  ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยอย่างไร 
 1) คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ ได้รับทราบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2565 และแผน

ยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปีของสาขาวิชาฯ อันจะน าไปสู่การด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน 
 2) คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ และบุคลากรหน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชาฯ ได้มีแนวทางการ

ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564   
3) คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม 

จิตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 

      4.2 ผู้ขอรับทนุจะน าประโยชน์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างไรในเชิงรูปธรรม   
            1) จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2565 รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี ของ  
สาขาวิชาฯ เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และได้รับแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA 
ประจ าปี 2564  
           2) น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มาใช้ในกิจกรรมการอบรมเข้มภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 หรือกิจกรรม
การเรียนการสอนอ่ืน 
 

5. ปัญหาที่ได้รับจากการด าเนนิงานโครงการ 
 คณาจารย์บางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 

และมีภารกิจทางราชการอื่นๆ ท าให้คณาจารย์บางส่วนที่มีภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได ้ 
  

6. ข้อเสนอแนะ 

    - ไม่มี – 


