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ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ เดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 



การตรวจประเมินตนเอง 

เอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
บรกิารวชิาการดา้นพระพทุธศาสนา 

อตัลกัษณ์มหาวิทยาลยั 
ประยกุตพ์ระพทุธศาสนาเพือ่พฒันาจติใจและสงัคม 

วิสยัทศัน์มหาวิทยาลยั 
        มุง่พฒันามหาวทิยาลยัเป็นศูนยก์ลางการศกึษาพระพทุธศาสนาระดบันานาชาตโิดยจดัการศกึษา 
    และพฒันาองคค์วามรูบ้รูณาการกบัศาสตรส์มยัใหม่ใหน้ าไปสูก่ารพฒันาจติใจและสงัคมอยา่งยัง่ยนื 

วตัถปุระสงค ์
        ๑. เพือ่เผยแผแ่ละประชาสมัพนัธง์านประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 
        ๒. เพือ่เป็นสื่อกลางแลกเปลีย่นความคดิเหน็ดา้นประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั 
        ๓. เพือ่ใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยัไดม้สีว่นรว่มในการจดัท าประกนัคุณภาพการศกึษา ซึง่ถอื 
      เป็นงานหลกัทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบรว่มกนั  
 
  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีที ่๙ ฉบบัที ่๑ ฉบบัเดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 



                  การประกนัคณุภาพภายในจดัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารการศึกษาที่แต่ละ
ส่วนงานขอมหาวทิยาลยัทัง้ส่วนกลางและภูมภิาคต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายที่มหาวทิยาลยั
ก าหนดและเมื่อสิ้นสุดปีการศกึษาจะต้องจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายในส่วน
งานของตนเสนอต่อส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งตามล าดบั เพื่อก ากบัตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิความก้าวหน้า
การบรหิารจดัการภายในแต่ละส่วนงาน เพื่อเป็นเครื่องยนืยนัว่าการบรหิารงานและการจดัการภายในของแต่
ละส่วนงานเป็นไปตามเป้าหมายหรอืเกณฑต์ามทีม่หาวทิยาลยัก าหนดหรอืไม่ดว้ยเหตุทีเ่ป็นภารกจิหนึ่งของ
กระบวนการบรหิารจดัการนี้เองจงึเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอย่างหลกีเลีย่งมไิด้ของผูบ้รหิารสูงสุดในแต่ละ
ส่วนงานจะต้องตระหนักรูใ้ส่ใจและให้ความสนใจเป็นอย่างยิง่การบรหิารจดัการภายในที่ดโีดยยดึหลกั ธรร
มาภบิาลสอดประสานกบัระบบประกนัคุณภาพภายในของมหาวทิยาลยัจะท าใหง้านประกนัโลดแล่นไปตาม
ระบบมหาวทิยาลยัผ่านการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในระดบัคณะ วทิยาเขต วทิยาลยั ประจ าปีการศกึษา 
๒๕๖๒ ระหว่างวนัที ่๑๐ กรกฎาคม – ๒๘ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา มคีณะ วทิยาเขตและวทิยาลยัที่
ไดร้บัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน จ านวน ๓๒ ส่วนงาน แยกเป็น คณะ ๕ แห่ง วทิยาเขต ๑๑ 
แห่งและวทิยาลยั ๒๕ แห่ง  

                 ซึ่งผลการตรวจประเมนิในแต่ละส่วนงานนัน้ก็มีผลอยู่ในระดบัดี แม้กระทัง่ผลการตรวจ
ประเมนิระดบัหลกัสตูร กผ็่านทุกหลกัสูตรทีเ่ปิดการสอน ทัง้นี้กเ็นื่องดว้ยความเอาใจใส่ของผูบ้รหิารในทุก ๆ 
ส่วนงานจดัการศกึษานัน่เอง 

                  ขอเป็นก าลงัใจ และส่งความปรารถนาดมีายงัผูร้บั ผดิชอบงานประกนัคุณภาพในทุกส่วนงาน 
ทีป่ฏบิตังิานดว้ยความทุ่มเทแรงกายแรงใจเสยีสละเพื่อส่วนรวมผ่านมากบัจุลสารฉบบันี้ และถ้าส่วนงานใด ๆ 
ทัง้ส่วนกลาง และส่วนภมูภิาคมขีอ้มลูดา้นประกนัคุณภาพทีต่้องการจะ ประชาสมัพนัธห์รอืเผยแพร่ ขอใหไ้ด้
น ามาลงและแสดง ความคดิเหน็ไดโ้ดยถอืว่าเป็นการประชาสมัพนัธง์าน ประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัอกี
ช่องทางหน่ึงดว้ยขอใหทุ้กท่านมสีุขภาพแขง็แรงและท างานอย่างม ีความสุขตลอดไป 

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีที ่๙ ฉบบัที ่๑ ฉบบัเดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ๓ 



                การประกนัคณุภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถงึ การท ากจิกรรม
หรอืการปฏบิตัภิารกจิหลกัอยา่งเป็นระบบตามแบบแผนทีก่ าหนดไว ้โดยมกีารควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมนิคุณภาพ (Quality 
Assessment) จนท าใหเ้กดิความมัน่ใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดชันีชีว้ดัระบบและกระบวนการ
ผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจดัการศึกษา ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal 
Quality Assurance) หมายถงึ การประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษาของสถาบนัการศกึษาจากภายใน โดยวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                เป็นการปฏบิตัโิดยบุคลากรของสถาบนัการศกึษาที่มหีน้าทีก่ ากบัดูแลสถาบนัการศกึษา ในส่วน
ของสถาบนัการศกึษาของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ในปีการศกึษา ๒๕๖๒ มคีณะ วทิยา
เขตและวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน จ านวน ๓๒ ส่วนงาน แยกเป็น คณะ ๕ 
แห่ง วทิยาเขต ๑๑ แห่งและวทิยาลยั ๒๕ แห่ง  

 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดบั คณะวิทยาเขต วิทยาลยั 
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โครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย 

   ๑) Plan  คอื การวางแผน 

   ๒) DO  คอื การปฏบิตัติามแผน 

   ๓) Check คอื การตรวจสอบ 

   ๔) Act  คอื การปรบัปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม หรอื การจดัท ามาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็น
พืน้ฐานของการยกระดบัคุณภาพ 

        โดยทุกครัง้ทีก่ารด าเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ กจ็ะเป็นแรงส่งส าหรบัการด าเนินงาน
ในรอบต่อไป และก่อใหเ้กดิการปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง  ดงัแสดงใน ภาพที ่๑ 
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ภาพที ่๑ 

๕ 



จุลสารประกนัคุณภาพ ปีที ่๙ ฉบบัที ่๑ ฉบบัเดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

                   ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัได้จดัการตรวจ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาทัง้ภายในระดบัคณะ วทิยาเขต วทิยาลยั ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ ระหว่าง
วนัท่ี ๑๐ กรกฎาคม – ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา มคีณะ วทิยาเขตและวทิยาลยัที่ไดร้บัการ
ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน จ านวน ๓๒ ส่วนงาน แยกเป็น คณะ ๕ แห่ง วิทยาเขต ๑๑ แห่ง
และวิทยาลยั ๒๕ แห่ง  

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพฯ 
ระดับ คณะ   วิทยาเขต  และวทิยาลยัฯ 

๖ 



จุลสารประกนัคุณภาพ ปีที ่๙ ฉบบัที ่๑ ฉบบัเดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ๗ 



จุลสารประกนัคุณภาพ ปีที ่๙ ฉบบัที ่๑ ฉบบัเดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

           ส าหรบัการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบั วทิยาลยัสงฆใ์หม่ จ านวน ๕ แห่งในปีนี้ 
ม ีวิทยาลยัสงฆ์ระยอง วิทยาลยัสงฆ์มหาสารคาม วทิยาลยัสงฆ์สุราษฎร์ธานี วิทยาลยัสงฆ์
อุทยัธานีและวทิยาลยัสงฆ์เพชรบุร ีไดค้ะแนนการประเมนิอยูท่ีร่ะดบัปานกลางถงึระดบัด ีซึง่ในปี
การศกึษาหน้าวทิยาลยัสงฆใ์หมท่ัง้ ๕ แห่งนี้ จะไดค้ะแนนการประเมนิในระดบัดทีุกส่วนงานอย่างแน่นอน 

EdPEx “Education Criteria for Performance Excellence”  

      เมื่อวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่วิทยาลัยพุทธ
ศาสตรน์านาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย (มจร ) อ.วั งน้อย จ .พระนครศรีอยุธยา 
คณะกรรมการประเมินวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ หรือ EdPEx 
(Education Criteria for Performance Excellence) น า
โดย ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ประธานกรรมการ 
และกรรมการสองท่านประกอบด้วยอาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภ
นิมิต และ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ที่มหาวิทยาลัย มจร 
แต่งตั้งได้เข้ามาท าหน้าที่ประเมินการบริหารจัดการวิทยาลัย
ตามเกณฑ์ EdPEx 

๘ 
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       พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร กล่าวว่า วิทยาลัยพุทธ
ศาสตร์นานาชาติ มจร เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาแห่งแรกของมหาจุฬาฯ ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพแบบ EdPEx  
และคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศไทย เช่น จุฬาฯ และมหิดล ก็ได้ใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพแบบ 
EdPEx เช่นกัน เพราะเหมาะที่จะน าองค์กรก้าวไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการจัดการศึกษาในสังคม
โลกที่ก าลังผันผวนและเปลี่ยนแปลงไป 

     ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ กล่าวว่า "โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ฉะนั้นวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติตามกรอบการ
ประเมินแบบ EdPEx ควรปรับวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้สอดรับวิถีความเป็นไปของโลก และความต้องการของผู้
เข้ามารับบริการซึ่งก าลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ทั้งก าลังโหยหาความสุขและความมั่นคงทางใจ ซึ่งถือเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่ง" 

๙ 
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       “ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2563” วันที่ 1 ตุลาคม 2563  ณ ห้อง
ประชุม 401 อาคารส านักงานอธิการบดี มีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน ซึ่งมีวาระการประชุมที่ส าคัญ
เก่ียวกับ 1) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 2) เรื่อง ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 3) เรื่อง ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 4) เรื่อง รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

“ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 1/2563” 

๑๐ 



จุลสารประกนัคุณภาพ ปีที ่๙ ฉบบัที ่๑ ฉบบัเดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๑ 



จุลสารประกนัคุณภาพ ปีที ่๙ ฉบบัที ่๑ ฉบบัเดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

          วันท่ี 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เข้า
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมี
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาจาก สกอ.จ านวน 5 ท่าน  
 
 
 
 
 
 
และในการนี้ได้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน จ านวน 70 รูป / คน 

1.          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตวงษ์                               ประธานกรรมการ 

2.          รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ                                        กรรมการ 

3.          รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย รามวรังกูร                                    กรรมการ 

4.          รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์                                       กรรมการ 

5.          อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ                                                    กรรมการและเลขานุการ 

๑๒ 



จุลสารประกนัคุณภาพ ปีที ่๙ ฉบบัที ่๑ ฉบบัเดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๓ 



คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ระดับดี 

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีที ่๙ ฉบบัที ่๑ ฉบบัเดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

        เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตวงษ์ ประธานกรรมการ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย รามวรังกูร   รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ 
และอาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ น าเสนอข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 มีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี และผู้บริหาร เข้าร่วมฟังผลการ
ประเมิน ณ ห้องประชุม 401 อาคารส านักงานอธิการบดี ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ในระดับ "ดี" 

๑๔ 



จุลสารประกนัคุณภาพ ปีที ่๙ ฉบบัที ่๑ ฉบบัเดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

         การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2561 จ านวน 6 ตัวบ่งชี้  ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น 19 ตัวบ่งชี้ 
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ผลการประเมินภาพรวมปีการศึกษา 2557 - 2562 

ผลการประเมินคณุภาพรวมปีการศึกษา 2557-2562 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557-2562 

๑๕ 



๑๑ 

      โดยมีส่วนงานที่ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx “Education Criteria for 
Performance Excellence” จ านวน 2 ส่วนงาน คือวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
เฉลิมพระเกียรติฯ  

จุลสารประกนัคุณภาพ ปีที ่๙ ฉบบัที ่๑ ฉบบัเดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล   หวังสถิตวงษ์ ประธานกรรมการ กล่าวถึงจุดเด่นของมหาวิทยาลัยว่า  
หลักสูตรบัณฑิตศึกษามีเอกลักษณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาและมีผู้สนใจเรียนจ านวนมาก  
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้พระไตรปฎิกเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  และมีเครือข่ายภาครัฐและ
เอกชนจ านวนมากซึ่งเอื้อต่อการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและงบประมาณของมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ 
ยังได้น าเสนอแนวทางเสริมจุดเด่นไว้ว่า มหาวิทยาลัยควรทบทวนกระบวนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กว้างขวางและ
เป็นที่รู้จักมากขึ้น ควรแสวงหาวิธีการสื่อสารและให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บุคคลทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้ และควรพัฒนาเครือข่ายให้เป็นคู่ความร่วมมือเพ่ือความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557-2562 

ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557-2562 

๑๖ 



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

ด าเนินการ  : ส านกังานประกนัคุณภาพ ส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

คณะผูจ้ดัท า : พระมหาสรุะศกัดิ ์ธรีว โส พระวทิรูย ์ฐานงฺกโร นางสาวฐาณิชญาณ์ มคัวลัย ์

                  และนายไวพจน์   ปรารถนา 

 

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

ด าเนินการ  : ส านกังานประกนัคุณภาพ ส านกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

คณะผูจ้ดัท า : พระมหาสรุะศกัดิ ์ธรีว โส พระวทิรูย ์ฐานงฺกโร นางสาวฐาณิชญาณ์ มคัวลัย ์และนายไวพจน์   ปรารถนา 


