
ปีที่  ๒  ฉบับ ที่  ๓  ประจ ำ เดือนมี นำค ม ๒๕๖๐  

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. 



เ มื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.นิเทศ สน่ันนารี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น, ดร.  เรียงดาว ทวะชาลี ผู้อ านวยการหลักสูตร รปม. พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วม
สัมมนาการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปี ท่ี  ๒  ฉ บับ ท่ี  ๓  ประจ ำ เดือนมีนำคม  ๒๕๖ ๐  

แผนแมบ่ทการจดัการความรู ้ 



ปี ท่ี  ๒  ฉ บับ ท่ี  ๓  ประจ ำ เดือนมีนำคม  ๒๕๖ ๐  

การอนุมตัิหลกัสตูรฯ 

เมื ่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์
ขอนแก่น และ  ดร.เรียงดาว ทวะชาลี ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนในการประชุมสภาวิชาการครั้งนี้ ตามมติที่
ประชุมสภาวิชาการ อนุมัติให้วิทยาเขตขอนแก่น เปิดหลักสูตร รป.บ. และอนุมัติการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร พธ.ม.(รปม.) เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ และปลาย
เดือนมีนาคมรอเข้าสภาวิชาอีกครั้ง ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ าเภอวัง



ปี ท่ี  ๒  ฉ บับ ท่ี  ๓  ประจ ำ เดือนมีนำคม  ๒๕๖ ๐  

ประชมุบคุลากรประจ าเดอืน  

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น
ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมบุคลากรประจ าเดือน ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภ
มหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  



 

ปี ท่ี  ๒  ฉ บับ ท่ี  ๓  ประจ ำ เดือนมีนำคม  ๒๕๖ ๐  

Show and Share 

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ),รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการแสดงผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
ระดับอุดมศึกษา Show and Share 2017 คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมโครงการในการประกวดผลงานที่เป็นความส าเร็จและความ
ภาคภูมิใจเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงที่มีลักษณะการน าเสนอของระดับวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 
มหาวิทยาลัยภายนอก นิสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสร้างและน าเสนอผลงาน ซึ่งมีผลงานที่ส่ง
เข้าประกวดจ านวน ๔๙ ผลงาน โดยแบ่งการประกวด ๕ ด้วน คือ ๑) ด้านผลิตบัณฑิต๒) ด้านการวิจัย
และพัฒนา ๓) ด้านบริการวิชาการ ๔) ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๕) ด้านการบริหารจัดการ ณ 
อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น 



 

ปี ท่ี  ๒  ฉ บับ ท่ี  ๓  ประจ ำ เดือนมีนำคม  ๒๕๖ ๐  

ประชมุวชิาการฯ 

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ ๔ และนานาชาติ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙  ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ และบทความวิจัยของนิสิต และบุคคล
ทั่วไปได้น าเสนอผลงานทางวิชาการ  


