
 

รศ.ดร.เอกฉทั จารุเมธีชน  
(ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการวทิยาเขตขอนแก่น) 

จ ดหมายข่าวประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตขอนแก่น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะน าเสนอขอ้มูล
เก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติังานของมหาวิทยาลยัท่ี
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและ ตวับ่งช้ีการประกนั
คุณภาพการศึกษา อีกทั้งเพื่อน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม และภารกิจของ
บุคลากรท่ีจะเป็นแนวปฏิบติัในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ค าแถลงบรรณาธิการ  

จดหมายข่าว 
ประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตขอนแก่น 

รศ.ดร.เอกฉัท  จารุเมธีชน 

บรรณาธิการ 

พระครูสุตธรรมภาณี,        ผศ.ดร.วทิยา ทองด ี          

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ      ดร.นิเทศ สนั่นนารี 

กองบรรณาธิการ 

พระโสภณพฒันบัณฑิต,ดร. 
พระครูปริยตัิธรรมวงศ์,ดร. 

ที่ปรึกษา 

มาริสา ไสวงาม , สาริกา ไสวงาม 

ประสานงาน 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อน าเสนอขอ้มูลพื้นฐานและผลการด าเนินงา

นของวทิยาเขตใหเ้ป็นท่ีประจกัษต่์อสังคมและเป็นส่ือกล

างการติดต่อส่ือสารระหวา่งวิทยา เขตกบันิสิตบุคลากรศิ

ษยเ์ก่า และผูส้นใจทัว่ไป 

 
 

 



  
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๓.๐๐ น.  

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานใน การประชุมคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจ าวิทยาเขตขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ 
ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร) มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ ๑) ร่างประกาศปฏิทินการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา 
ระดับส านัก วิทยาลัย และระดับหลักสูตร ๒) ร่างค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับส านัก 
วิทยาลัย และระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๓) ร่างค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานการประกันคุณภาพการศึกษา   วิทยาเขตขอนแก่น และ 
๔) ร่างปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา   

กจิกรรมข่าว 

ว ั นที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ที่ผ่านมา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ Workshop  

ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เช่นเดียวกัน  

ว ันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.    ที่ผ่านมา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม

ศึกษาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ได้ Workshop 

ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง      ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่จะมาถึงนี้  



 

 

ระดับ วัน/เดือน/ปี เวลา 

๑. ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น 

๒. ส านักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น 

๓. วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  

๔. หลักสูตรพทุธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

๕. หลักสูตรพทุธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  

 

๑๗  

พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

๑๓.๐๐ น. 

เป็นต้นไป 

๖. หลักสูตรพทุธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  

๗. หลักสตูรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  

๘. หลักสตูรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

๙. หลักสูตรพทุธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  

๑๐. หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 

๑๘  

พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

๑๓.๐๐ น. 

เป็นต้นไป 

๑๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

๑๒. หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  

๑๓. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

๑๔. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

๑๕. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญา  

 

๑๙  

พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

๑๓.๐๐ น. 

เป็นต้นไป 

(หน่วยวิทยบริการฯ,จังหวัดมหาสารคาม) 

๑๖. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

(ห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด)  

๑๗. หลักสตูรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศาสนา  

๑๘. หลักสตูรพุทธศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

๑๙. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  

๒๐. หลักสตูรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

 

 

๒๓ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 

 

๑๓.๐๐ น. 

เป็นต้นไป 

(๑) ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร/ 
ส านัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต (จากการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคณุภาพการศกึษาของวิทยาเขตขอนแก่น)        
ระหวา่งวันที ่๑๗ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามตารางต่อไปนี้ 

ข่าวประจ าเดือน 

(๒) ระดับหลักสูตร/ส านัก/วิทยาลัย ให้สง่รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับสมบูรณ์) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘     
ให้คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ น้ี 

(๓) ให้ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสตูร / ระดับคณะ วิทยาเขต วทิยาลัย / ให้คณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้กลุม่งานวิจัยและคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตขอนแก่นรวบรวม 
(SAR) ให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  

(๔) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย มหาวทิยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ น้ี 



 

วัน/เดือน/ป ี ส านัก/วิทยาลัย/หลักสูตร ระดับ 

๒๑-๒๒ เม.ย.๕๙ 

ส านักงานวิทยาเขตขอนแกน่   

ส านักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น   

วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น   

๒๕-๒๖ เม.ย.๕๙ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.ตร ี

หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาปรชัญา ป.ตร ี

หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา ป.ตร ี

หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ป.ตร ี

หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ป.ตร ี

หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร ์ ป.ตร ี

  

  

๒๗-๒๙ เม.ย.๕๙ 

  

  

  

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.โท 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ ป.โท 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาปรัชญา ป.โท 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.โท 

หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎบีัณฑติ  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.เอก 

หลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎบีัณฑติ  สาขาวิชาปรัชญา ป.เอก 

๑๑-๑๓ พ.ค.๕๙ 

หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม   

หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.ตร ี

ห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด   

หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาศาสนา ป.ตร ี

หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.ตร ี

หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร ์ ป.ตร ี

หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการเชิงพุทธ ป.ตร ี

หลักสูตรพุทธศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ ป.ตร ี

หมายเหตุ :  

๑. ส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเองที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาเขตขอนแก่น 

๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามวันที่ก าหนด 

(๕) ปฏิทินตดิตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับส านัก วิทยาลัย และระดับหลักสูตรประจ าปี

J ขอให้ทุกส่วนงานจัดเตรียมเอกสาร/หลกัฐานเพือ่เตรียมพร้อมกบัการตรวจประเมนิคุณภาพ  
การศึกษาภายในทีจ่ะมาถงึนีด้้วยนะค่ะ J 


