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จ ดหมายข่าวฉบับน้ีจะกล่าวถึง กลุ่มงานวิจัยและ
คุณภาพการศึกษา มจร.ขอนแก่น ได้เข้าร่วมฟัง

บรรยาย "เทคนิคการจัดท าและพัฒนาวารสาร TCI" โดยมี
อาจารย์ศ รีจันทร์  จันท ร์ชี ว ะ  ผู้ อ านวยการส า นักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / คณะท างานวารสารด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มาให้ความรู้  
ทั้งมีโครงการการอบรมให้ความรู้ พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ส่งรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 
ตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่ อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ดร.นิเทศ สนั่นนารี 
รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น 

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ 

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. 
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ฟังบรรยายวารสารฯ 

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดย ดร.นิเทศ สน่ันนารี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น และ
กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย "เทคนิคการจัดท าและพัฒนาวารสาร TCI" 
โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดท าวารสาร TCI คืออาจารย์ศรีจันทร์ 
จันทร์ชีวะ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / คณะท างานวารสารด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



เมื่อวันที ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการการอบรมให้ความรู้ พื้นฐาน
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence :EdPEx) เมื่ อวั น ท่ี  ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการน า
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) มา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้บุคลากรสามารถ
เขียนรายงานสอดคล้องกับการเช่ือมโยงระหว่างโครงร่างองค์กรกับ
เกณฑ์ EdPEx ความเช่ือมโยงกันระหว่างหัวข้อ ในหมวดต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้/
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) และเป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง ๔๐๘ อาคาร ๑๐๐ 
ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา เขตขอนแก่น  โดยเ ชิญ  ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ ธิติเมธาโรจน์ มาเป็นวิทยากรมาให้
ความรู้มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน ๘๐ รูป/คน 

โครงการอบรม EdPEx   
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เมื่อวันที่  ๑๗-๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขต
ขอนแก่น , ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น, ดร.นิเทศ สน่ัน
นารี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารความเสี่ยงและกลุ่ม
งานวิจัยและคุณภาพการศึกษา เข้า ร่วมประชุมสัญจรเครือข่ายความร่วมมือ  มจร.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประชุมเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ณ ห้องประชุมพระราชสังวรญาณ อาคารเรียนชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครราชสีมา  

ประชุมเครือข่ายฯ 

รายงานผลการด าเนินงานฯ 

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑ เล่ม ให้กับส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ และให้แผนพัฒนาคุณภาพสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  



 

ข่าวประชาสัมพันธ ์

นมัสการ/เรียนประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร กรุณาส่งรายงานผล
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภายใน วันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นี้ ได้ที่ห้องวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นค่ะ 

ขอเรียนเชิญ/เจริญพร ผู้บริหาร / คณาจารย์ /นิสิต / เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งนิสิต ปริญญาโท สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ปี ๑-๒ ต้องเข้าร่วม โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ในการสัมมนา 
"เร่ือง วิเคราะห์นโยบายและการวางแผนการศึกษาไทย ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา" วันศุกร์ที่ ๒๔  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ห้อง ๓๐๘  ชั้น ๓ อาคารเรียน ๑๐๐  ปี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น  
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