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 จ ดหมายข่าวประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแก่น ถือเป็นการ
เผยแพร่ขอ้มลูดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั ในการน าเสนอผลการด าเนินงาน โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา และ
ทุกส่วนงานสามารถใชจ้ดหมายข่าวน้ีเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
และความกา้วหนา้ของการ ประกนัคุณภาพท่ีเป็นแนวปฏิบติัใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ของมหาวิทยาลยัต่อไป 

ค าแถลงบรรณาธิการ 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 

เพื่อน าเสนอขอ้มูลพื้นฐานและผลการด าเนินงาน

ของวทิยาเขตใหเ้ป็นท่ีประจกัษต่์อสังคมและเป็น

ส่ือกลางการติดต่อส่ือสารระหวา่งวิทยา เขตกบั

นิสิตบุคลากรศิษยเ์ก่าและผูส้นใจทัว่ไป 

วัตถุประสงค์ 

พระโสภณพฒันบณัฑิต,ดร.      
พระครูปริยติัธรรมวงศ,์ดร. 

ที่ปรึกษา 

บรรณาธิการ 

รศ.ดร.เอกฉทั จารุเมธีชน 

กองบรรณาธิการ 

พระครูสุตธรรมภาณี,            
ผศ.ดร.วทิยา ทองดี            
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ                
นิเทศ สนัน่นารี 

ประสานงาน 

มาริสา ไสวงาม   

(รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน) 

จดหมายข่าว 



เ ม่ือวนัท่ี ๑๗ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ท่ีผ่านมาได้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส านัก 
วิทยาลยั และระดบัหลกัสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ หอ้ง ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปี มจร.วิทยาเขตขอนแก่น 

โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มจร. วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อตรวจสอบเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเองระดบัส านกั วทิยาลยัและระดบัหลกัสูตร ให้เป็นไปตามปฏิทินท่ีก าหนดและเตรียมความพร้อมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระหวา่งวนัท่ี ๒๘-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ท่ีจะมาถึงน้ี  

วนัท่ี ๑๗ พ.ค.๕๙ คณะกรรมการตรวจฯ 
ส านกังานวทิยาเขตขอนแก่น,ส านกั
วชิาการวทิยาเขตขอนแก่น,   วทิยาลยั
สงฆข์อนแก่น ณ ห้อง ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ 
ปี มจร. วทิยาเขตขอนแก่น  

กจิกรรมข่าว 

วนัท่ี ๑๘ พ.ค.๕๙ คณะกรรมการตรวจฯ สาขาวชิาการสอนภาษาไทย, 
รัฐศาสตร์ (ป.ตรี), การบริหารการศึกษา (ป.โท) ณ หอ้ง ๑๐๑ อาคาร 
๑๐๐ ปี มจร. วทิยาเขตขอนแก่น 



วนัท่ี ๑๙ พ.ค.๕๙ คณะกรรมการตรวจฯ สาขาวชิาพระพุทธศาสนา (ป.ตรี), ปรัชญา (ป.ตรี), รัฐประศาสนศาสตร์ 
(ป.โท), ปรัชญา, พระพุทธศาสนา (ป.โท), พระพุทธศาสนา (ป.เอก), ปรัชญา  (ป.เอก) 

วนัท่ี ๒๓ พ.ค.๕๙ คณะกรรมการตรวจประเมินฯสาขาวิชาสังคมศึกษา วทิยาเขตขอนแก่น พระครูสุตตธรรม
ภาณี และคณะคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มจร.วทิยาเขตขอนแก่น ไดเ้ดินทางไปวิทยาลยั
สงฆร้์อยเอด็เพื่อตรวจประเมินฯ สาขาวชิาศาสนา, สาขาวชิาพระพุทธศาสนา,สาขาวชิารัฐศาสตร์, สาขาวชิาการ
จดัการเชิงพุทธ, สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  



เ ม่ือวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พระโสภณพฒันบณัฑิต,ดร. รองอธิการบดีวทิยาเขตขอนแก่น  เป็นประธาน
ในการประชุมเครือขายมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ 

ณ ห้อง ๔๐๘ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย ์(อาจ อาสภมหาเถร) วทิยาเขตขอนแก่นเพื่อเป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้พร้อมขบัเคล่ือนระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายของมหาวทิยาลยั 

ร ายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ หลกัสูตรท่ีผา่นการตรวจประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุไดรั้บการแกไ้ขและน าส่งส านกั

ประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ภายในวนัท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดงัต่อไปน้ี 

ข่าวประจ าเดอืน 

ท่ี หลกัสูตร ระดบั 
๑ SAR ๕๘ วทิยาเขตขอนแก่น วทิยาเขต 
๒ พธ.บ. สาขาวชิาพระพุทธศาสนา ป.ตรี 
๓ พธ.บ. สาขาวชิาปรัชญา ป.ตรี 
๔ พธ.บ. สาขาวชิาสังคมศึกษา ป.ตรี 
๕ พธ.บ. สาขาวชิาการสอนภาษาไทย ป.ตรี 
๖ พธ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ ป.ตรี 
๗ พธ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ ป.ตรี 
๘ พธ.ม. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา ป.โท 
๙ พธ.ม. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ป.โท 
๑๐ พธ.ม. สาขาวชิาปรัชญา ป.โท 
๑๑ พธ.ม. สาขาวชิาพระพุทธศาสนา ป.โท 
๑๒ พธ.ด. สาขาวชิาปรัชญา ป.เอก 



ท่ี หลกัสูตร ระดบั 
๑๓ พธ.ด. สาขาวชิาพระพุทธศาสนา ป.เอก 

 หน่วยวทิยบริการวทิยาเขตขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม  
๑๔ พธ.บ. สาขาพระพุทธศาสนา ป.ตรี 

 วทิยาลยัสงฆร้์อยเอด็  
๑๕  พธ.บ. สาขาวชิาศาสนา ป.ตรี 
๑๖ พธ.บ. สาขาวชิาพระพุทธศาสนา ป.ตรี 
๑๗ พธ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ ป.ตรี 
๑๘ พธ.บ. สาขาวชิาการจดัการเชิงพุทธ ป.ตรี 
๑๙ พธ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ป.ตรี 

ว ันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายทรงพล โชติกเวชกุล นกัวชิาการศึกษา ไดน้ าส่งเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ใหก้บักองวชิาการ ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวทิยาลยั ต.ล าไทร อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา  


