จดหมายข่ าว
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
วัตถุประสงค์
เพื่อนาเสนอข้อมูลพื้นฐานและผลการดาเนินงาน

ปี ที่ ๑ ฉบั บ ที่ ๓ ประจ าเดื อ นมิถุ น ายน ๒๕๕๙

คาแถลงบรรณาธิการ

ของวิทยาเขตให้เป็ นที่ประจักษ์ต่อสังคมและเป็ น
สื่ อกลางการติดต่อสื่ อสารระหว่างวิ ท ยาเขตกับ
นิสิตบุคลากรศิษย์เก่าและผูส้ นใจทัว่ ไป

ที่ปรึกษา
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,ดร.
พระครู ปริ ยตั ิธรรมวงศ์,ดร.

บรรณาธิการ
รศ.ดร.เอกฉัท จารุ เมธีชน

กองบรรณาธิการ
พระครู สุตธรรมภาณี ,
ผศ.ดร.วิทยา ทองดี
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺ โญ
นิเทศ สนัน่ นารี

ประสานงาน
มาริ สา ไสวงาม

จ

(รศ.ดร.เอกฉั ท จารุ เมธีชน)

ดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ถือเป็ นการ
เผยแพร่ ขอ้ มูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ในการนาเสนอผลการดาเนินงาน โครงการ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ทุกส่ วนงานสามารถใช้จดหมายข่าวนี้เผยแพร่ ผลการดาเนินงาน
และความก้าวหน้าของการ ประกันคุณภาพที่เป็ นแนวปฏิบตั ิใน
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยต่อไป

เ

กิจกรรมข่ าว

มื่ อ วัน ที่ ๑๗ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ ผ่า นมาได้มี ก ารตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดับ ส านัก
วิทยาลัย และระดับหลักสู ตร ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้อง ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปี มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มจร. วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อตรวจสอบเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเองระดับสานัก วิทยาลัยและระดับหลักสู ตร ให้เป็ นไปตามปฏิทินที่กาหนดและเตรี ยมความพร้อมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่จะมาถึงนี้
วันที่ ๑๗ พ.ค.๕๙ คณะกรรมการตรวจฯ
สานักงานวิทยาเขตขอนแก่น,สานัก
วิชาการวิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาลัย
สงฆ์ขอนแก่น ณ ห้อง ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐
ปี มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่ ๑๘ พ.ค.๕๙ คณะกรรมการตรวจฯ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย,
รัฐศาสตร์ (ป.ตรี ), การบริ หารการศึกษา (ป.โท) ณ ห้อง ๑๐๑ อาคาร
๑๐๐ ปี มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

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

วันที่ ๒๓ พ.ค.๕๙ คณะกรรมการตรวจประเมินฯสาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น พระครู สุตตธรรม
ภาณี และคณะคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ได้เดินทางไปวิทยาลัย
สงฆ์ร้อยเอ็ดเพื่อตรวจประเมินฯ สาขาวิชาศาสนา, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,สาขาวิชารัฐศาสตร์ , สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เ

มื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,ดร. รองอธิ การบดีวทิ ยาเขตขอนแก่น เป็ นประธาน
ในการประชุมเครื อขายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ณ ห้อง ๔๐๘ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) วิทยาเขตขอนแก่นเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้พร้อมขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ข่ าวประจาเดือน

ร

ายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๘ หลักสู ตรที่ผา่ นการตรวจประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒิได้รับการแก้ไขและนาส่ งสานัก
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

หลักสู ตร
SAR ๕๘ วิทยาเขตขอนแก่น
พธ.บ. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
พธ.บ. สาขาวิชาปรัชญา
พธ.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา
พธ.บ. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
พธ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พธ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์
พธ.ม. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
พธ.ม. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พธ.ม. สาขาวิชาปรัชญา
พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
พธ.ด. สาขาวิชาปรัชญา

ระดับ
วิทยาเขต
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.เอก

ที่
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

วั

หลักสู ตร
พธ.ด. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หน่วยวิทยบริ การวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม
พธ.บ. สาขาพระพุทธศาสนา
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
พธ.บ. สาขาวิชาศาสนา
พธ.บ. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
พธ.บ. สาขาวิชารัฐศาสตร์
พธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
พธ.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ระดับ
ป.เอก
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

นที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายทรงพล โชติกเวชกุล นักวิชาการศึกษา ได้นาส่ งเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ให้กบั กองวิชาการ สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ต.ลาไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรี อยุธยา

