
ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ 
เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ส านักงานประกันคุณภาพ

ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๒ 
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ส านักงานประกันคุณภาพ



การตรวจประเมินตนเอง

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย   

๑จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่สร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

วัตถุประสงค์

๑. เพ่ือเผยแผ่และประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

๒. เพ่ือเป็นส่ือกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

๓. เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือ

เป็นงานหลักที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน



สารจาก
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

สาขาวชิา
จติวทิยาชวีติ
และวามตาย

การประกันคุณภาพภายในจัดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่แต่ละส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนดและเมื่อสิ้นสุด
ปีการศึกษาจะต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่วนงานของตนเสนอต่อส่วนงานที่
เกี่ยวข้องตามล าดับ เพ่ือก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าการบริหารจัดการภายในแต่ละส่วนงาน 
เพ่ือเป็นเครื่องยืนยันว่าการบริหารงานและการจัดการภายในของแต่ละส่วนงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือเกณฑ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ด้วยเหตุที่เป็นภารกิจหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการจึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
หลีกเลี่ยงมิได้ของผู้บริหารสูงสุด

โดยแต่ละส่วนงานจะต้องตระหนักรู้ใส่ใจและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งการบริหารจัดการภายในที่ดีโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลสอดประสานกับระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยจะท าให้งานประกันโลดแล่นไป
ตามระบบมหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพทั้งภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ระหว่างเดือน กรกฎาคม–สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  มีคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยที่ได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน ๔๐ ส่วนงาน แยกเป็น คณะ ๕ แห่ง วิทยาเขต ๑๑ แห่งและวิทยาลัย ๒๔ แห่ง 
และมีส่วนงานที่ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx จ านวน ๒ ส่วนงานได้แก่  วิทยาลัย
พุทธศาสตร์นานาชาติ และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ           

ขอเป็นก าลังใจ และส่งความปรารถนาดีมายังผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพในทุกส่วนงานที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียสละเพ่ือส่วนรวมผ่านมากับจุลสารฉบับนี้ และถ้าส่วนงานใด ๆ ทั้งส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาคมีข้อมูลด้านประกันคุณภาพที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ ขอให้ได้น ามาลงและแสดงความ
คิดเห็นได้โดยถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่งด้วยขอให้ทุกท่านมี
สุขภาพแข็งแรงและท างานอย่างมีความสุขตลอดไป

พระสุวรรณเมธาภรณ,์ผศ.

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕2



พระสุวรรณเมธาภรณ,์ผศ.รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ประธานในพิธีกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย และ

กล่าวเปิดงาน มีสาระส าคัญดังนี้  “ในการนี้ ขอให้ท่าน

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ได้ตรวจประเมินฯ โดยให้ดูจากผลการประเมินฯ ของ

หลักสูตรน้ัน ของในปีที่ผ่านมาเป็นตัวตั้งก่อน และดูผล

จากการด า เนิ นการของหลั กสู ตร ในปี ปั จจุ บั น         

กฎระเบียนต่างๆ ก็ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

น วั ต ก ร ร ม ที่ ไ ด้ ก า ห น ด เ อ า ไ ว้ แ ล้ ว  ก็ ข อ ใ ห้

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ทุกท่าน ได้ด าเนินการปฏิบัติให้เป็นไป

ตามแนวทางให้ถูกต้อง เพื่อให้ทุกอย่างได้มาซึ่ง

ผลสัมฤทธิ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ”

กิจกรรมเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๓จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕



การจดัท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
วิทยาลัยสงฆร์าชบุร ีแผนระยะท่ี ๑๓

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี แผนระยะที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสถาบัน

พระสังฆาธิการ จ.ราชบุรี โดยวิทยากร คือ พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน

คุณภาพการศึกษา และ ผศ. ปรานี พรรณวิเชียร 

สาระส าคัญของกิจกรรม คือ การจัดกิจกรรม workshop ท า (op) โครงร่างองค์กร เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ซึ่งวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เป็นส่วนงานที่แสดง

เจตจ านงค์ที่จะใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเคร่ืองมือพัฒนาองค์กร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

พระปิฎกโกศล, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕๔



วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

ส านักงานประกันคุณภาพจัด

ประชุมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ 

วิทยาเขต วิทยาลัย ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดย

มี พระสุวรรณเมธาภรณ์ ,ผศ .

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น

ประธานในที่ประชุม มีผู้ เข้ า

ประชุมจ านวน ๔๗ รูป/คน

การประชุมผู้ตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔

๕จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕



วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ ได้เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง ขั้นตอน
การกรอก CHE QA Online ระดับหลักสูตร เพื่อการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่จัดการ
เรียนการสอน ในคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนและหนว่ยวิทยบริการ นับได้ ๒ อย่าง คือ

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ
นำงสำวฐำณชิญาำณ์ มัควัลย์

ขั้นตอนการกรอก 
CHE QA Online ระดับหลักสูตร

บรรยำยโดย

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕๖

(๑) นับตามหลักสูตรที่มีเลขรหัสในระบบ CHECO และ CHE QA Online มีจ านวน ๒๑๙ หลักสูตร 

(๒) นับแยกตามหลักสูตรที่เปิดสอน มีจ านวน ๒๘๗ หลักสูตร 

ในการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวนทั้งสิ้น 
๕๐ รูป/คน



การอบรมขั้นตอนการกรอก 
CHE QA Online ระดับส่วนงาน

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พระมหาสรุะักดิ์ ธี รวํโส ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร
อบรมให้ความรู้เรื่อง ขก้นตอนดารดรอดธCHE QA Online ระิกบส่วนงานธเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้ส่วนงานจัด
การศึกษาได้เตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม ถึง ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  มีคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยที่ได้รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน ๔๐ ส่วนงาน แยกเป็น คณะ ๕ แห่ง วิทยาเขต ๑๑ แห่งและวิทยาลัย     
๒๔ แห่ง ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๕ องค์ประกอบ ๒๐ ตัวบ่งชี้ การอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้เป็นการจัด
อบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM มีผู้เข้ารับการอบรมจ านวนทั้งสิ้น ๔๐ รูป/คน

พระมหาสุระัักดิ  ธีรว โส
ผู้อ านวยการส านักงานประกันคณุภาพ

๗จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕



การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบ

ประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ (output/outcome) ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีหลักสูตรที่เข้ารับการตรวจประเมินจ านวน ๒๘๗ 

หลักสูตร ซึ่งจะเริ่มตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นี้ โดยในปีการศึกษานี้ระดับหลักสูตรจะยังคงตรวจประเมินฯ ด้วยระบบของ mcu e-sar ตามแนวทาง

ที่ส านักงานประกันคุณภาพได้จัดท าแนวปฏิบัติการตรวจประเมินฯ ไว้แล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ 

ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕๘

https://qa.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99-2564.pdf


โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ 
นิสิตกับการประกันคุณภาพการัึกษา วิทยาลัยสงฆเ์พชรบุรี

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา แก่นิสิต ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วัดพระรูป ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โดยมี พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ และทีมงานส านักงานประกันคุณภาพ ซึ่งในการอบรม
ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จ านวน ๓๐ รูป/คน

๙จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕



การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม  – ๒๗ สิงหาคม 

พ.ศ.๒๕๖๕  มีคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยที่ได้รับการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน ๔๐ 

ส่วนงาน แยกเป็น คณะ ๕ แห่ง วิทยาเขต ๑๑ แห่ง

และวิทยาลั ย  ๒๔ แห่ ง  ตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ๕ องค์ประกอบ ๒๐ ตัวบ่งชี้ มีผล

การตรวจประเมิน ระดับดี ๓๐ ส่วนงาน คิดเป็นร้อย

ละ ๗๕ ระดับพอใช้ ๘ ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 

และระดับต้องปรับปรุง ๒ ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ ๕

ผลการประเมินเฉลี่ยรายองค์ประกอบ  พบว่า องค์ประกอบที่มีคะแนนการประเมินเรียงล าดับจากมากไปหา

น้อย คือ องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ๓.๙๑ คะแนน องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๓.๗๓ คะแนน

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ๓.๖๗ คะแนน องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ๓.๖๑ คะแนน และ

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๓.๕๖ คะแนนตามล าดับ โดยมีส่วนงานที่คะแนนสูงสุดระดับคุณภาพดี ใน ๕ 

อันดับแรก คือ คณะพุทธศาสตร์ ๔.๓๗ คแนน วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน และวิทยาเขตแพร่ ๔.๓๒ คะแนน วิทยาลัยสงฆ์

พุทธชินราช ๔.๓๐ คะแนน  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย คณะสังคมศาสตร์ และวิทยาเขตนครราชสีมา ๔.๒๘ คะแนนวิทยา

เขตเชียงใหม่ ๔.๒๗ คะแนน ตามล าดับ

การตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน
ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕๑๐



วันเสาร์ที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุวรรณเมธาภรณ,์ ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ระยะที่ ๑ กิจกรรม “เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยมี  

พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงานต่อประธาน และภายในโครงการฯ มีการ

บรรยายพิเศษ เรื่อง “สังคมศาสตร์กับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดย รศ.ดร.สุรพล   

สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และการบรรยาย เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx)” โดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ปิดโครงการโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

ฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการฯ โดย

พร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง ๑๐๒ พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบห้อง

ประชุมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom 

คณะสังคมศาสตร ์จดัโครงการสัมมนาวิชาการเชงิปฏิบัติการ 
ระยะท่ี ๑ กิจกรรม “เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)”

๑๑จุลสารประกนัคุณภาพ ปีท่ี ๑๑ ฉบบัท่ี ๒ เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕



ท่ีปรกึษา     : พระสวุรรณเมธาภรณ์, ผศ. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. พระมหาสทุศัน์ ตสฺิสรวาที

ด าเนินการ : ส านกังานประกนัคุณภาพ ส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

คณะผูจ้ดัท า : พระมหาสรุะศกัดิ ์ธรีว โส พระวทิรูย์ ฐานงฺกโร นางสาวฐาณิชญาณ์ มคัวลัย์

และนายไวพจน์   ปรารถนา

ท ่ปรึดษาธธธธธ: พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส) พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ.

ิําเน์นดาร : ส านักงานประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะผู้จกิทําธ: พระมหาสุระศักดิ์ ธีรว โส พระวิทูรย์ ฐานงฺกโร นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ และนายไวพจน์  ปรารถนา

เว็บไซต์ : https://qa.mcu.ac.th
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