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พระครูสตุธรรมภาณี,            

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี             

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ดร.                

ดร.นิเทศ สนั่นนาร ี   

ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น    

ดร.สุรพล พรมกุล 

กองบรรณาธิการ 

มาริสา ไสวงาม 

สาริกา ไสวงาม 

อนุธิดา บญุตะวัน 

ประสานงาน 

ดร.นิเทศ สนั่นนาร ี

บรรณาธิการ 

ที่ปรึกษา 

พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.    

พระครูปริยตัธิรรมวงศ์,ผศ.ดร.           

พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร. จ ดหม า ย ข่ า ว ฉ บั บ น้ี  ไ ด้ก ล่า วถึ ง คณะกรรมการ 
เครือข่ายความร่วมมือ มจร.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทั้ ง  ๑๒  ส่ วนงานที่ ไ ด้ เข้ า ร่วมอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร 
และระดับส่วนงาน เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมทั้ง
การติดตามในเร่ืองของการประกันคุณภาพการศึกษา ตามปฏิทินการ
ตรวจประเมินระดับส านัก วิทยาลัย และระดับหลักสูตร โดยแต่งต้ัง
กรรมการภายในเพื่อการตรวจประเมินระหว่างกัน และเป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ พร้อมทั้งการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน
ภายในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ น้ี  

ดร.นิเทศ สนั่นนารี 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ ประจ ำเดือนเมษำยน  ๒๕๖๐ 



 

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ ประจ ำเดือนเมษำยน  ๒๕๖๐ 

ประชุมเครือข่ายฯ 

เมื่อวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๐  พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. (รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น/ประธาน
เครือข่ายฯ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร และ ระดับส่วนงาน ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีเทคนิคในการ
เขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและส่วนงาน และจัดเก็บเอกสารให้สอดรับกับ SAR 
ภายใต้หัวข้อ “เขียน SAR อย่างไร เขียนให้ถูก เขียนให้โดน” และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน โดย
ผู้เข้าร่วมอบรมคร้ังน้ีเป็นคณาจารย์จากวิทยาเขต ทั้ง ๑๒ วิทยาเขตในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.ขอนแก่น และมีผู้เข้าร่วมอบรมคร้ังน้ี จ านวน ๘๐ รูป/คน ณ ห้อง ๔๐๘ 
อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

ภาพโดย : วชัรพงษ์ ผาบจันดา 



ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ ประจ ำเดือนเมษำยน  ๒๕๖๐ 

การตรวจประเมินฯ ครั้งที่ ๒ 

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ได้ประกาศปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส านัก วิทยาลัย และระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีส านัก วิทยาลัยและ
หลักสูตรได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัย  

วันที่ ๑๘-๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการได้ตรวจประเมินฯ  ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น ส านัก
วิชาการวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ป.ตรี) นบ.จังหวัดมหาสารคาม,  



ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ ประจ ำเดือนเมษำยน  ๒๕๖๐ 

การตรวจประเมินฯ ครั้งที่ ๒ 

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการได้ตรวจประเมินฯ หลักสูตรจากวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด โดยมี พระครู
สารกิจประยุต, พระอธิการบุญช่วย โชติว โส ,ดร., ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ , ผศ.ดร.จรัส ลีกา , ผศ.ดร.ประยูร 
แสงใส, นส.สาริกา ไสวงาม ซึ่งมี่สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ณ ห้อง ๑๐๘ (หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา) มจร.วิทยาเขตขอนแก่น  



ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ ประจ ำเดือนเมษำยน  ๒๕๖๐ 

การตรวจประเมินฯ ครั้งที่ ๒ 

วันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรฯ โดยมี พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร.,
ดร.นาคพล เกินชัย, ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช ได้ตรวจประเมินฯ  สาขาวิชาปรัชญา (ป.โท -เอก)ห้อง ๒๑๑ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา ห้อง ๒๐๘ และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (โท-เอก) ห้อง ๑๐๘ หน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษา มจร.ขอนแก่น จากการเล่ือนการตรวจประเมินของทั้ง ๕ หลักสูตร 

สาขาวิชาปรัชญา (ป.โท-เอก) 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ป.โท-เอก) 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 


