
ค าแถลงบรรณาธิการ                

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 

จดหมายข่าว 
ประกันคุณภาพการศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

จ ดหมายขา่วประกัน

คุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีความมุ่งมั่นที่จะ

น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัตงิาน   ของ

มหาวทิยาลัยที่สอดคล้องกับองค์ประกอบและตัวบง่ชี้

การประกันคุณภาพการศึกษา อกีทั้งเพื่อน าเสนอผล

การด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม และภารกจิของ

บุคลากรที่จะเป็นแนวปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน บรรลุ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป  

(รศ.ดร.เอกฉทั จารุเมธีชน)                            
ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการวิทยาเขตขอนแก่น 

 เพื่อน าเสนอขอ้มูลพื้นฐานและผลการ
ด าเนินงานของวทิยาเขตให้เป็นท่ีประจกัษต่์อสังคม
และเป็นส่ือกลางการติดต่อส่ือสารระหวา่งวิทยา
เขตกบันิสิต บุคลากร ศิษยเ์ก่าและผูส้นใจทัว่ไป 

วตัถุประสงค์ 

 พระโสภณพฒันบัณฑิต, ดร. 

 พระครูปริยตัิธรรมวงศ์, ดร. 

ทีป่รึกษา 

 มาริสา  ไสวงาม 

ประสานงาน 

 พระครูสุตธรรมภาณี 
 ผศ.ดร.วิทยา  ทองดี 
 พระมหาดาวสยาม  วชิรปฺญโญ 
 ดร.นิเทศ  สน่ันนารี 

กองบรรณาธิการ 

 รศ.ดร.เอกฉัท  จารุเมธีชน 

บรรณาธิการ 



 

เพจ 2 จดหมายข่าว 

กจิกรรมข่าว 

 

เ มื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณารายงานผลการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา (๑๐๘) จากนั้นได้ส่งให้ส านักประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙  

 

กจิกรรมข่าวเด่น 
เ มื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.    

พระราชวรเมธ,ีดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร.ปฏิบัติ

หน้าที่แทนอธิการบดี 

เมตตาเป็นประธาน

กล่าวเปิดโครงการ

สัมมนาวิชาการ

ระดับชาติครั้งที่ ๓ และ

ระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ โดยมี    พระ

โสภณพัฒนบัณฑิต ,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอน แก่น 

ถวายรายงานต่อประธานพิธี โดยมีนักวิชาการจากต่างชาติ

เข้าร่วม ๘ ชาติ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ,กัมพูชา ,

อินเดีย ,ฮ่องกง ,จีน,และประเทศออสเตเรีย และมีผู้ส่ง

บทความวิชาการทั้งบุคคลภายในและภายนอกสถาบัน 

จ านวน ๔๓๔ บทความ เมื่อ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเดช

พระคุณพระพรหม

บัณฑิต ศ.ดร. 

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 

กรรมการมหาเถรสมาคม เมตตามาเป็นประธาน ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติครัง้ที่ 

๑ ในหัวข้อเรื่องพุทธบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม

ให้ยั่งยืน” พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่องพุทธบูรณาการ

กับการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” และมอบเกยีรติบัตร

แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ ,ผู้เสนอบทความ และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วม



เพจ 3 ปีที ่ ๑ ฉบบัที ่ ๑ ประจ าเดอืนเมษายน ๒๕๕๙ 

 

 
กจิกรรมข่าว 

พ ระโสภณพฒันบัณฑิต,ดร. รองอธิการบดีวทิยาเขตขอนแก่น และ

อาจารย์นเิทศ สนั่นนาร ีรองผู้อ านวยการวทิยาลัยสงฆข์อนแกน่ ได้

เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพการศกึษา ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๙   ใน

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หอ้งประชมุ ๕๐๑ ชั้น ๔ 

อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ล า

ไทร อ.วังนอ้ย จ.พระนครศรอียุธยา ซ่ึงที่ประชุมไดม้ีมตเิห็นชอบเปา้หมายของ

ตัวบ่งชีก้ารประกันคณุภาพการศกึษาระดับหลักสตูร คณะ วทิยาเขต วทิยาลยั

และสถาบนั ประจ าปีการศึกษา๒๕๕๘   

ส่วนในช่วงบ่ายทั้งสองท่านได้เข้าร่วมประชมุสภาวชิาการ มหาวทิยาลัยมหาจฬุา

ลงกรณราชวทิยาลัย ครัง้ที่ ๔/๒๕๕๙ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในวาระส าคัญ คอื การอนุมัติผู้ส าเร็จ

การศกึษาระดับบัณฑิต ปกีารศกึษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓ การขออนุมัติผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตร ีรุ่นที่ 

๖๑ ครั้งที่ ๔ และการอนมุัติเปิดรบันิสติคฤหัสถ์ หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพระพทุธศาสนา ของ

ท่ีมา: กลุ่มงานวิจยั และคุณภาพการศึกษา 



 

๓๐ ม.๑ ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร ๐๔๓-๒๘๓-๕๕๖-๗,                 

ติดต่อ กลุ่มงานวิจยั และคุณภาพการศึกษา มจร.ขอนแก่น 

ข่าวปฏิทนิกจิกรรมฯ 

ใ 
นการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙ เมื่อ

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์    

(อาจ อาสภมหาเถร) โดยแจ้งปฏิทนิกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขต ระดับ

มหาวิทยาลัย และแจ้งมตทิี่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามมติ

ดังนี้            

๑. ให้ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรเสนอร่างค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้การประกันคณุภาพการศึกษา ปกีารศกึษา ๒๕๕๘ เสนอรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นลง

ข่าวประจ าเดอืน 

ใ 
นวันพุธ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ นี ้ให้ทุกส่วนงานรายงานผลการปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี

การศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อเป็นขอ้มูลและหลักฐานในการตรวจสอบความถูกต้อง และสามารถ

ดาวน์โหลด File ขอ้มูลได้ที่กลุ่ม Facebook: การประกนัคุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  วทิยาเขตขอนแก่น  ท่ีมา: กลุ่มงานวิจยั และคุณภาพการศึกษา 


