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หมวดที ่4 
อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

-ไม่มีระบบ 

-ไม่มีกลไก 

-ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ 

ติดตาม และ

ปรับปรุง 

-ไม่มีข้อมลู

หลักฐาน 

-มีระบบมี

กลไก 

-ไม่มีการน า

ระบบกลไก

ไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 

-มีระบบมีกลไก 

-มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 

-มีการประเมิน

กระบวนการ 

-ไม่มีการ

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

-มีระบบมีกลไก 

-มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

-มีการประเมิน

กระบวนการ 

-มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

-มีระบบมีกลไก 

-มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

-มีการประเมิน

กระบวนการ 

-มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

-มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

-มีระบบมีกลไก 

-มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 

-มีการประเมินกระบวนการ 

-มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

-มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

-มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

และกรรมการผูต้รวจ

ประเมิน สามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่

ดีได้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

 
ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   ในปีการศึกษา 2558 มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ ดังนี้ 
      - สาขาพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าแต่ละรูป/คน 
      - สาขาก าหนดให้อาจารย์ผู้มีคุณสมบัติตามที่ สกอ. ก าหนด ให้ประจ าหลักสูตร 

- คณะประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีคุณสมบัติตามที่ สกอ. ก าหนด เพื่อจ้างเป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายบุคคล (กบม.) 

 
ระบบและกลไกการแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร ก าหนดดังนี ้
      - สาขาวิชาเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรไปยังคณะ ท้ังนี้สาขาวิชาต้องพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตรจาก
คุณวุฒิ ต าแหน่งวิชา ผลงานวิชาการ ความเช่ียวชาญการด าเนินการจะกระท าเมื่อหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่ ากว่าเกณฑ์ 
      - คณะพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเช่ียวชาญ
กับหลักสูตร หากพบความไม่ถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิต าแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชา ความเช่ียวชาญ ในประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งจะส่งกลับให้สาขาวิชาพิจารณาใหม่ หากทุกประเด็นครบถ้วนคณะด าเนินการเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะให้ความเห็นชอบตามล าดับก่อนเสนอสภาวิชาการ และสภาวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
ขั้นตอนการเสนอแต่งต้ัง 
            คณะเสนอช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดย
คณบดีหรือผู้รับมอบอ านาจ หลังจากนั้นแจ้งมหาวิทยาลัย รวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทราบ 
หลังจากนั้นน าเข้าสภาวิชาการรับทราบแล้วส่งสภามหาวิทยาลัยทราบและแจ้ง สกอ. เพื่อทราบ 
 
ก าหนดหน้าท่ีของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มีการก าหนดหน้าที่และ
ภารกิจคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไว้ดังต่อไปนี้ 
      1) การบริหารหลักสตูรที่รับผดิชอบ (หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร, 1. การบริหารหลักสูตร) 
      2) เก็บรักษาทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนประจ าหลักสตูร (หมวดที่ 7, 2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการ

สอน) 
      3) การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา (หมวดที่ 7, 5.การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา) 
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      4) ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานสังคมหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและประเมินผลการสอนอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาที่รับผดิชอบ (หมวดที่ 1, 11.สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาใน
การวางแผนหลักสูตร) 

      5) ศึกษาการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยทุก 5 ป ี
      6) จัดท าและรวบรวม มคอ. 3 5 7 เข้าเล่ม 
      7) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหลักสูตรตลอดปีการศึกษาคลอบคลมุ ภาระงานท่ีมอบหมายและ

สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา 
      8) รวบรวมเอกสารการสอนและงานวิจัยของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
      9) รวบรวมติดตามข้อสอบและผลการสอบจากอาจารย์ประจ าวิชาส่งมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      10) ก ากับดูแลการแต่งกายของศึกษา 
      11) ภาระงานอ่ืน ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

     การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโท ให้ค านึงถึงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเป็นหลัก 
ทั้งคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการขณะเดียวกันให้ค านึงถึงปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น ความประหยัดงบประมาณ โอกาสในการ
ใช้บุคลากรภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพและวิชาการของบุคลากรภายใน 
 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมินระหว่างด าเนินงาน  
      1. การด าเนินงานด้านการรับนักศกึษาในแต่ละปีการศึกษา เป็นไปตามศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดไว้  

2. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และหรืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดไว ้
 
ระบบการบริหารอาจารย์ 

ตลอดระยะเวลาของการบริหารหลักสูตร มมร.วิทยาเขตอีสาน ยึดมั่นในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ พ.ศ. 2558  

1) การด าเนินงานด้านการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  เป็นไปตามศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดไว ้

2) การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

3) เนื่องจากสาขาวิชาฯ มีการวางแผนบริหารอาจารย์อย่างเป็นระบบมาตั้งแต่เริ่มแรก  เป็นแผนระยะยาว  ที่
ค านึงถึงความเชื่อมโยงกับภาระงานการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา รวมทั้ง
ค านึงถึงความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างเคร่งครัด 
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 ในปีการศึกษา 2560 ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร สนับสนนุและส่งเสรมิให้คณาจารย์พัฒนาตนเอง ดังนี้ 
          1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เขียนบทความวิชาการ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เขียนบทความวิจัย 
          3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท างานวิจัย 
          4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เขียนเอกสารประกอบการสอน หรือต ารา 
          5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้น าเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัย แบบ Proceeding 
          6. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพด้านภาษาอังกฤษ 
          7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการของมหาวิทยาลัย 

จากระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังกล่าวข้างบน จะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร แสดงให้เห็นว่าระบบและกลไกดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของ มมร. วิทยาเขตอีสาน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยึดหลักการ
พึ่งตนเอง พัฒนาบุคลากรของตนเอง เช่น 

กรณีการส่งเสริมและและสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการพัฒนาศักยภาพของ มมร.วิทยาเขต
อีสาน ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ ไดร้ับการส่งเสรมิและพัฒนาดังรายการต่างๆ ดังนี้ 

ชื่อ – สกุล 
อาจารย์ในสาขาวิชาท่ีได้รับ

มอบหมายร่วมกัน 
กิจกรรม ระยะเวลา/สถานที ่ หน่วยงานที่จัด 

1. พระครูปลดัสรุวุฒิ จนฺทธมฺโม 
2. ดร.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ 
3. ดร.ประชัน ชะชิกุล 
4. ดร.ประสงค์ พรมศร ี
5. พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม,ดร. 
 

โครงการสัมมนาพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี 2560  

5-7 ม.ค. 2560 ณ 
หอประชุมภูพานค า เขื่อน
อุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.
ขอนแก่น 

มมร. วิทยาเขตอีสาน 

โครงการประเพณีบุญกุม้
ข้าวใหญ่  

9-10 มีนาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน จ.
ขอนแก่น 

มมร. วิทยาเขตอีสาน 

โครงการประเพณีเทศน์
มหาชาติ ประจ าปี 2560  

10-11 มีนาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อีสาน จ.ขอนแก่น 

มมร. วิทยาเขตอีสาน 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 
                                         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 90 
 

โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 4 และ
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 2 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น เรื่อง “พุทธ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ประเทศไทย” (Buddhism 
Innovation for 
Developing Thailand) 

31 มีนาคม 2560 
ณ หอประชุมเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น 

ส านักงานวิทยาเขต
ขอนแก่น และ
บัณฑิตศึกษา วิทยา
เขตอีสาน 

โครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิมาตรฐานผลการ
เรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

18-19 พ.ค. 2560 ณ ศูนย์
วิทยบริการสิรินธร 
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอสีาน จ.
ขอนแก่น 

มมร.วิทยาเขตอีสาน 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ พ.ศ. 2560  

 มมร.วิทยาเขตอีสาน 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

โครงการปฏิบัติ ณ วัดทรง
ศิลา (ถ้ ากวาง)  อ าเภอเวียง
เก่า จังหวัดขอนแก่น  

30 พ.ย. – 3 ธันวาคม 
2560 

วัดทรงศิลา (ถ้ ากวาง)  
อ าเภอเวียงเก่า 
จังหวัดขอนแก่น 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
พระนักเผยแผเ่ขตลุม่แม่น้ า
โขง จาก 6 ประเทศ (ไทย,
ลาว,พม่า,กัมพูชา,เวียดนาม 
และจีน) ร่วมงานพัฒนาพระ
นักเผยแผ่เขตลุ่มน้ าโขง  

8-11 สิงหาคม 2560 มมร.อส และ 
โรงแรมอวานี 
ขอนแก่น โฮเทล 
แอนด์ คอนเวนช่ัน 
เซ็นเตอร ์

โครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา 2560  

2 กันยายน 2560 ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 
2 อาคารศูนย์วิทย
บริการสิรินธร มมร.
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วิทยาเขตอีสาน  

พิธีแสดงมุทิตาจติแด่บณัฑิต
ใหม่ และฝึกซ้อมย่อยพิธี
รับประทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 25560 

28 ตุลาคม 2560 ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 
2 อาคารศูนย์วิทย
บริการสิรินธร มมร.
วิทยาเขตอีสาน  

โครงการ English 
Language Training for 
Teachers and Students 
of MBUISC โดย 
Professor Emeritus Dr. 
Merrill M. Oaks และ 
Professor Dr. Muriel K. 

8-12 และ 15-19 ธันวาคม 
2560 ณ มมร. วิทยาเขต
อีสาน 

บัณฑิตวิทยาลัย มมร.
วิทยาเขตอีสาน 

อบรมโปรแกรม E-Port 
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา มมร 

2 ึ7-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ร.9 มมร.วิทยาเขต
อีสาน 

มหาวิทยาลยัมหาม
กุฏราชวิทยาลยั  

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 5 ระดับ
นานาชาติครั้งที่ 3  

28 มีนาคม 2561 มจร.ขอนแก่น  

โครงการปฏิบัติธรรม ณ วัด
ป่าดงคล้อญาณสัมปันโน 
บ้านดงคล้อ ต าบลวังกวาง 
อ าเภอน้ าหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ์  

25-27 พฤษภาคม 2561 วัดป่าดงคล้อญาณสัม
ปันโน บ้านดงคล้อ 
ต าบลวังกวาง อ าเภอ
น้ าหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ ์
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.1-1 สัญญาจ้างบุคลากร ต าแหน่งอาจารย ์
4.1-2 ภาระหน้าท่ีของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
4.1-3 ค าสั่งแต่งตั้งภาระงานอาจารย์และเจ้าหน้าที ่
4.1-4 โครงการสัมมนาพัฒนาบคุลากร ประจ าปี 2560 
4.1-5 โครงการประเพณีบุญกุม้ข้าวใหญ่  
4.1-6 โครงการประเพณีเทศน์มหาชาติ ประจ าปี 2560  
4.1-7 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4 และระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัย        

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง “พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ประเทศไทย” (Buddhism Innovation for Developing Thailand) 

4.1-8 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิมาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4.1-9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พ.ศ. 2560  
4.1-10 โครงการปฏิบัติ ณ วัดทรงศิลา (ถ้ ากวาง)  อ าเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  
4.1-11 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผเ่ขตลุม่แม่น้ าโขง จาก 6 ประเทศ (ไทย,ลาว,พม่า,

กัมพูชา,เวียดนาม และจีน) ร่วมงานพัฒนาพระนักเผยแผ่เขตลุม่น้ าโขง  
4.1-12 โครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศกึษา 2560  
4.1-13 พิธีแสดงมุทิตาจติแด่บณัฑิตใหม่ และฝึกซ้อมย่อยพิธีรับประทานปรญิญาบัตร ประจ าปี

การศึกษา 25560 
4.1-14 โครงการ English Language Training for Teachers and Students of MBUISC โดย 

Professor Emeritus Dr. Merrill M. Oaks และ Professor Dr. Muriel K. 
4.1-15 อบรมโปรแกรม E-Port งานประกนัคุณภาพการศึกษา มมร 
4.1-16 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 5 ระดับนานาชาติครั้งที่ 3  
4.1-17 โครงการปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าดงคล้อญาณสมัปันโน บ้านดงคล้อ ต าบลวังกวาง อ าเภอน้ า

หนาว จังหวัดเพชรบูรณ ์
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
4 4 100 √ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
 ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้ประกอบด้วย ดังนี้ 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
- จ านวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร

ระดับชาตหิรือนานาชาตติ่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

การประเมินตนเอง 
1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   ร้อยละ 100 
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลกัสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ     - 
3. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

1.      1). พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม,ดร., พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร., พระมหาประสงค์         
กิตฺติญาณโณ,ดร., ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์, ดร.ประชัน ชะชิกุล, อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนววิถีพุทธ: 
กรณีศึกษาพระกรรมฐานที่พักสงฆ์ป่าดงคล้อญาณสัมปันโน ต าบลวังกวาง อ าเภอน้ าหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ์” วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ปีที่ 13  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม –   
ธันวาคม 2560. 

    2). พระมหาประสงค์ กิตฺติญาณโณ,ดร., พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม,ดร., พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺ
โม,ดร., ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์, ดร.ประชัน ชะชิกุล, แนวทางการแก้ไขปัญหาทางอารมณ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, น าเสนอผลงานทางวิชาการ ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 4 “พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย (Buddhist Innovation 
for Developing Thailand) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, 31 
มีนาคม 2560 
   3). พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์..ฯ, วิถีการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนของ
ประชาชน อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด, วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2560 
   4). พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร., ดร.ประสงค์ พรมศรี , การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ของนักศึกษา ปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้า ๕๙-๗๐.ISSN : 2286-9301 

ร้อยละ 100 
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  5). ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์, ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท, วารสารวิชาการพระพุทธศาสนาเขตลุ่ม
แม่น้ าโขง, ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจ าเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 ISSN : 2465-5465 หน้า 126-
130 

 
 
 
 

4. จ านวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาโทท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.1 บทความวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

        1). ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์, ญาณวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท, วารสารวิชาการพระพุทธศาสนา
เขตลุ่มแม่น้ าโขง, ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจ าเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 ISSN : 2465-5465 หน้า 
126-130 
        2). พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร.,  ดร.ประชัน ชะชิกุล, นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร,  
พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า, ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจ าเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2560 ISSN : 
2465-5465 หน้า 195-210 
    4.2 บทความวิจัย 
        1). พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม,ดร., พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร., พระมหาประสงค์       
กิตฺติญาณโณ,ดร., ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์, ดร.ประชัน ชะชิกุล, อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนววิถีพุทธ: 
กรณีศึกษาพระกรรมฐานที่พักสงฆ์ป่าดงคล้อญาณสัมปันโน ต าบลวังกวาง อ าเภอน้ าหนาว จังหวัด
เพชรบูรณ์” วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ปีที่ 13  ฉบับที่ 2   กรกฎาคม –   
ธันวาคม 2560. 
       2). พระครูศรีปริยัติวิธาน, ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์..ฯ, วิถีการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนของ
ประชาชน อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด, วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2560 

        3). พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร., ดร.ประสงค์ พรมศรี, การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาบาลีโดยใช้บทสวดมนต์ของนักศึกษา ปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐ หน้า ๕๙-๗๐.ISSN : 2286-9301 

 4) พระมหาประสงค์ กิตฺติญาณโณ,ดร., พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมฺโม,ดร., พระครูปลัดสุรวุฒิ 
จนฺทธมฺโม,ดร., ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์, ดร.ประชัน ชะชิกุล , แนวทางการแก้ไขปัญหาทางอารมณ์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน , น าเสนอผลงานทาง
วิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย (Buddhist 
Innovation for Developing Thailand) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น, 31 มีนาคม 2560       

 
ร้อยละ 100 

 
(ค่าน้ าหนัก 0.40) 

 
 

(ค่าน้ าหนัก 0.40) 
 
 
 
 

(ค่าน้ าหนัก 0.40) 
 
 
 

(ค่าน้ าหนัก 0.40) 
 
 

(ค่าน้ าหนัก 0.40) 
 
 

(ค่าน้ าหนัก 0.40) 
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ผลรวมค่าคะแนนการประเมินตนเอง ในข้อ 1 ถึงข้อ 4 300.00 
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินตนเอง (หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หาค่าเฉลี่ยโดยหารด้วย 3/
หลักสตูรระดับปริญญาเอก หารคา่เฉลี่ยโดยหารด้วย 4) 

75.00 

 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด รูป/คน 5 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก  รูป/คน 5 
3. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
4. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณไดเ้ทียบกับคะแนนเต็ม 5 โดยก าหนดให้คะแนนเตม็ 5 
= ร้อยละ 60 

คะแนน 
5 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 5 100 √ 

 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 

รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด รูป/คน 5 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รูป/คน 0 
3. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 0 
4. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณไดเ้ทียบกับคะแนนเต็ม 5 โดยก าหนดให้คะแนนเตม็ 
5= ร้อยละ 80 

คะแนน 
0 

 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

3 0 0 × 
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4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพม์ีค่าน้ าหนัก 0.20 1 เรื่อง 0.20 
2 จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพม์ีค่าน้ าหนัก 0.40  6 เรื่อง 2.40 
3 จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพม์ีค่าน้ าหนัก 0.60 เรื่อง - 
4 จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพม์ีค่าน้ าหนัก 0.80 เรื่อง - 
5 จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมดที่ตพีิมพ์มีค่าน้ าหนัก 1.00 เรื่อง - 

5.1 จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ ์ 7 เรื่อง - 
5.2 จ านวนผลงานไดร้ับการจดสิทธิบัตร เรื่อง - 

5.3 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สงัคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง 
วิชาการแล้ว 

เรื่อง 
- 

5.4 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ เรื่อง - 
5.5 จ านวนต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แล้ว 

เรื่อง 
- 

5.6 จ านวนต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 
- 

 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

4 4 100 √ 
 
4.2.4 ผลงานสร้างสรรค์ 

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่มคี่าน้ าหนัก 0.20 2 ช้ินงาน 0.40 

 
          1 คูณ 100 หาร 5 เท่ากับ 20% 
          200% คูณ 5 หาร 40% = 0.40 คะแนน 

 
- 

2 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่มคี่าน้ าหนัก 0.40 ช้ินงาน - 
3 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่มคี่าน้ าหนัก 0.60 ช้ินงาน - 
4 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่มคี่าน้ าหนัก 0.80 ช้ินงาน - 
5 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่มคี่าน้ าหนัก 1.00 ช้ินงาน - 
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ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด รูป/คน 5 
2 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจ า

หลักสตูรระดับปริญญาโท 
ผลรวม 

ถ่วงน้ าหนัก 
3.00 

3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค ์ของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรระดับปริญญาโท 

ร้อยละ 
60 

4 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเตม็ 5 โดยก าหนดให้ 
คะแนนเตม็ 5= ร้อยละ40 

คะแนน 5 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

4 4 4  
 
รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
4.2.1 ข้อมูลรายบคุคลของอาจารย์ประจ าหลักสตูร (รายงานคุณวุฒิการศึกษา) 
4.2.2 ผลงานบทความวิชาการและวจิัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ ์

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ผลลัพธ ์
        เร่ืองท่ีก าหนดให้รายงานเกี่ยวกับผลที่เกิดกับอาจารย์ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 
 1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
 2) ความพึงพอใจของอาจารย ์ 

เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ไม่มีการ
รายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 

- มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงานใน

- มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 

- มีการรายงานผลการด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งช้ี 
- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดขีึ้นใน
ทุกเรื่อง 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร 
                                         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้า 98 
 

บางเรื่อง ครบทุกเรื่อง
ตาม
ค าอธิบายใน
ตัวบ่งช้ี 

บ่งช้ี 
- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานท่ีดี
ขึ้นในบางเรื่อง 

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น 
เทียบเคียงกับหลักสตูรในสถาบันกลุ่ม
เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการผูต้รวจประเมิน 
สามารถให้เหตผุลอธิบายว่าเป็นผล
การด าเนินงานท่ีโดดเด่นอย่างแท้จริง 

 
ผลการด าเนินงาน 

การคงอยู่ของอาจารย์ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดและอัตราการคงอยู่ ในปี 2560 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทั้งหมดและคงอยู่ 
หมายเหตุ 

ปัจจุบนั ว.ด.ป.ที่แต่งตั้ง/เปลี่ยน แปลง 

พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม,ดร. 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เริม่แรก 
ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ ์ 1 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เริม่แรก 
ดร.ประชัน ชะชิกุล 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เริม่แรก 
ดร.ประสงค์ พรมศร ี 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เริม่แรก 
พระมหารุ่งเรือง รกฺขิตธมโฺม,ดร. 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เริม่แรก 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดและอัตราการคงอยู่ ในปี 2560 ไม่มีอาจารยเ์กษียณอายุ ไมม่ีการรับ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรใหม ่

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรมีการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร โดยใช้แบบ

ประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร และด้านกระบวนการเรียน
การสอน ปรากฏผลการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี ้ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลความ 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

1) การวางแผนด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.95 0.52 
2) การก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผดิชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี

ความชัดเจน 
4.80 0.48 

3) อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ 4.82 0.25 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลความ 
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

4) การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารยผ์ู้สอน 4.56 0.34 
5) อาจารย์ใหมไ่ดร้ับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน 4.25 0.24 
6) อาจารยไ์ด้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 4.85 0.24 
7) อาจารยไ์ด้รับการส่งเสรมิให้เข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.50 0.53 
8) การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหวา่งอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.23 0.45 

เฉลี่ย 4.74 0.51 
กระบวนการบริหารหลักสูตร 

9) การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอยีดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4.23 0.50 

10) การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 

4.32 0.65 

11) การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

4.16 0.48 

12) การพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปี
ที่แล้ว 

4.25 0.54 

13) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

4.50 0.64 

14) การบริหารหลักสูตร ได้รับความรว่มมือและความช่วยเหลือจากหนว่ยงานอ่ืนท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม 

4.36 0.52 

เฉลี่ย 4.39 0.49 
กระบวนการเรียนการสอน 

15) การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

4.52 0.56 

16) การส่งเสริมการท าวิจัยและบทความวิชาการ หนังสือ หรือต ารา เพือ่พัฒนา 4.30 0.45 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย แปลความ 
นักศึกษาของอาจารย ์

17) การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรยีนการสอนและการประเมนินักศึกษา 4.25 0.52 
18) การน าดิจติอลเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้

ของนักศึกษา 
4.59 0.36 

19) การน าหลักคดิใหม่เกีย่วกับการศึกษาศตวรรษท่ี 21 มาใช้ในการเรียนการสอน
และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4.80 0.54 

20) การสอดแทรกประเด็นและแนวโนม้ใหม่ๆ ทางการศึกษาเป็นประเดน็ในกิจกรรม
การเรยีนการสอน 

4.59 0.62 

เฉลี่ย 4.70 0.64 
เฉลี่ยโดยรวม 4.69 0.55 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

การบรรลุเป้าหมาย 

4 4 100 √ 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

4.3-1 สัญญาจ้างอาจารย ์
4.3-2 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการด าเนินงานของหลักสตูร 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา  

1. จุดแข็ง  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความตื่นตัวทางวิชาการสูง ดังจะเห็นได้จากการมีผลงานวิจัย การจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือ บทความวิชาการ ท้ังนีเ้พือ่การเรียนการสอน และเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณชน 

2. จุดที่ควรพัฒนา 

การพัฒนาประสบการณ์และการเรียนรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมุ่งสู่เป้าหมายการน าเอาผลงานทาง
วิชา เพื่อเสนอก าหนดต าแหน่งทางวิชาที่สูงข้ึน 
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3. แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

3.1 การกระตุ้นส่งเสริมให้ท าผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ในวารสารตา่งประเทศเพิ่มขึ้น 
3.2 กระบวนการเพื่อการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องยึดหลักการและเหตุผล ยึดเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ไม่มีการเพิ่มขั้นตอนการด าเนินงานที่ไม่จ าเป็น  หรือก าหนดกฎระเบียบใดที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
อย่างมีอคติหรืออย่างไม่ส่งเสริมสนับสนุน 

3.3 จัดงบประมาณเพื่อการศึกษาดูงาน 
 3.4 จัดมาตรฐานหลักสูตรเน้นจุดเด่น อัตลักษณ์ที่ชัดเจน 

 
 


