
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก�น 

 
เร่ือง ปฏิทินการนําเสนอผลการดําเนินงานของส�วนงาน/กลุ�มงาน เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

ระดับวิทยาเขต (Self-Assessment Report : SAR) 
 ประจําป8การศึกษา ๒๕๖๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๓-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

************************* 
เพื่อให
การนําเสนอผลการดําเนินงานของส�วนงาน/กลุ�มงาน เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับวิทยา

เขตเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป+การศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก�น ดําเนินไปด
วยความเรียบร
อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค6ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๐ จึงประกาศปฏิทินการนําเสนอผลการดําเนินงานของส�วนงาน/กลุ�มงาน เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ
วิทยาเขต (Self-Assessment Report : SAR) ประจําป+การศึกษา ๒๕๖๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๓-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 
ดังนี้ 

ส�วนงาน/กลุ�มงาน ประเด็นการนําเสนอ 
 
 

กลุ�มงานบริหาร วิทยาลัย
สงฆ6ขอนแก�น 

๑. จํานวนอาจารย6ประจําทัง้หมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต�อ (๑.๒) 
๒. จํานวนอาจารย6ประจําทัง้หมดที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต�อ วุฒิปริญญาเอกหรือ 

เทียบเท�า (๑.๒) 
๓.  จํานวนอาจารย6ประจําทีด่ํารงตําแหน�งทางวิชาการทั้งหมด (๑.๓) 
๔.  รายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ

ประเมินให
กรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก�นเพื่อพิจารณา (๕.๒) 
๕.  นําผลการประเมินและข
อเสนอแนะจากกรรมการประจาํวิทยาลัยสงฆ6และ

คณะกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก�นมาปรับปรุงหลักสูตรให
มีคุณภาพดีข้ึนอย�าง
ต�อเนื่อง (๕.๒) 

 
 

กลุ�มงานวชิาการและ
วางแผน วิทยาลัยสงฆ6

ขอนแก�น 

๑.  จํานวนหลักสตูรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม� หรือหลักสูตรไม�มีปริญญา (non degree) 
ที่มีการบูรณาการระหว�างศาสตร6 หลักสูตร ๒ ปริญญาและหลักสูตรข
ามสถาบัน มี
ผลลัพธ6การเรียนรู
ของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย (๑.๗) 

๒.  จํานวนหลักสตูรประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกที่เปWดสอน
ทั้งหมดของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย (๑.๗) 

๓.  รายงานการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให
เกิดผลตาม
องค6องค6ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร (๕.๒) 

 
 

๑.  จัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการ และการใช
ชวีิตแก�นักศึกษา (๑.๕) 
๒.  มีการให
ข
อมูลของหน�วยงานที่ให
บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล�งงานทัง้เต็ม



๒ 

 

ส�วนงาน/กลุ�มงาน ประเด็นการนําเสนอ 
 
 

กลุ�มงานบริการการศึกษา 
วิทยาลัยสงฆ6ขอนแก�น 

เวลาและนอกเวลาแก�นักศึกษา (๑.๕) 
๓.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร
อมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก�นักศึกษา (๑.๕) 
๔.  รายงานการประเมินและปรับปรุง ข
อ ๑-๓ 
๕.  ให
ข
อมูลและความรู
ที่เปYนประโยชน6ในการประกอบอาชีพแก�ศิษย6เก�า (๑.๕) 
๖.  ดําเนินกิจกรรมที่ส�งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ ๕ ประการ 
๗.  จัดกิจกรรมให
ความรู
และทักษะการประกันคุณภาพแก�นักศึกษา (๑.๖) 
๘.  ประเมินความสาํเร็จตามวัตถุประสงค6ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา(๑.๖) 
๙.  ผลรวมคะแนนประเมินบัณฑิตปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่มีคุณลักษณะบณัฑิตที่พงึ

ประสงค6ของมหาวิทยาลัย มีทักษะภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามเกณฑ6
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (๑.๘) 

 
สถาบนัภาษาวิทยาเขต

ขอนแก�น 

๑.  ระบบและกลไกการบริหารงาน 
๒.  รายงานผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม ๒๕๖๓ (ทักษะภาษาอังกฤษสาํหรับ

บุคลากรและนิสิต และการบริการวิชาการ) 
๓.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันภาษา  
๔.  รายงานผลการดาํเนินงานการตีพิมพ6ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาต ิ
๕.  รายงานการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก�น 

 
บัณฑิตศึกษา วิทยาเขต

ขอนแก�น 

๑.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรระดบับัณฑติศึกษาเพื่อกํากับ
ติดตามการดําเนินงานหลักสตูรในแต�ละภาคการศึกษา (๕.๒) 

๒.  รายงานการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนนุการดําเนินงานของหลักสูตรให
เกิดผลตาม
องค6องค6ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร (๕.๒) 

กลุ�มงานทะเบียนและ
วัดผล สาํนักวชิาการ
วิทยาเขตขอนแก�น 

๑.  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท�า (FTES) รวมทุกหลักสูตร (๑.๔) 
๒.  สถิตินิสิตย
อนหลัง ๕ ป+  

กลุ�มงานห
องสมุดและ
สารสนเทศ สํานักวิชาการ

วิทยาเขตขอนแก�น 

๑.  รายงานการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให
เกิดผลตาม
องค6องค6ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร (๕.๒) 

๒.  สถิติการให
บริการนิสิตและบุคคลภายนอก 
๓.  ฐานข
อมูลทรัพยากรทางการศึกษา (๖.๑) 

 
ศูนย6วิจัยนวตักรรมและ

การประกันคุณภาพ
การศึกษา วิทยาเขต

ขอนแก�น 

๑.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช
ประโยชน6ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร
างสรรค6 (๒.๑) 

๒.  ห
องปฏิบัติการหรือห
องปฏิบัติงานสร
างสรรค6 หรือหน�วยวิจัย หรือศูนย6เคร่ืองมือ หรือ
ศูนย6ให
คําปรึกษาและสนบัสนุนการวิจัยหรืองานสร
างสรรค6 (๒.๑) 

๓.  ห
องสมุดหรือแหล�งค
นคว
าข
อมูลสนับสนนุการวิจัยหรืองานสร
างสรรค6 (๒.๑) 
๔.  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน



๓ 

 

ส�วนงาน/กลุ�มงาน ประเด็นการนําเสนอ 
สร
างสรรค6 เช�น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห
องปฏิบัติการ (๒.๑) 

๕.  กิจกรรมวิชาการที่ส�งเสริมงานวิจัยหรืองานสร
างสรรค6 เช�น การจัดประชุมวชิาการ การ
จัดแสดงงานสร
างสรรค6 การจัดให
มีศาสตราจารย6อาคันตุกะหรือศาสตราจารย6รับเชิญ 
(visiting professor) (๒.๑) 

๖.  จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปYนทุนวิจยัหรืองานสร
างสรรค6 (๒.๑) 
๗.  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร�ผลงานวิจยัหรืองานสร
างสรรค6ในการ

ประชุมวชิาการหรือการตีพิมพ6ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (๒.๑) 
๘.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย6และนักวิจัย มีการสร
างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย�อง

อาจารย6และนักวิจัยที่มีผลงานวจิัยหรืองานสร
างสรรค6ดีเด�น (๒.๑) 
๙.  มีระบบและกลไกเพื่อช�วยในการคุ
มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร
างสรรค6ทีน่ําไปใช


ประโยชน6และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด (๒.๑) 
๑๐.จํานวนเงนิสนบัสนุนงานวิจยัจากภายในและภายนอกทั้งหมด(๒.๒) 
๑๑.อาจารย6ประจําและนักวิจยัทั้งหมด (ไม�นบัผู
ลาศึกษาต�อ) (๒.๒) 
๑๒.ผลรวมถ�วงน้ําหนักของผลงานวชิาการ/ผลงานสร
างสรรค6 ของอาจารย6ประจาํ(๒.๓) 
๑๓.งานวิจัยพฒันาองค6ความรู
หรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่นาํไปใช
ประโยชน6(๒.๔) 
๑๔.ดําเนินงานด
านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสม

และสอดคล
องกับพันธกิจและพัฒนาการของวิทยาเขตที่ได
ปรับให
การดําเนินงานด
าน
การประกันคุณภาพเปYนส�วนหนึ่งของการบริหารงานวิทยาเขตตามปกติที่ประกอบด
วย
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

๑๕.มีระบบและกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสตูรให
เปYนไปตามองค6ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสตูร (๕.๒) 

๑๖.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆ6ขอนแก�น คณะกรรมการ
บริหารงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รายงานการประชุมผู
บริหาร รายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก�นเพื่อกํากับ ติดตามการดําเนินงานในแต�ละภาค
การศึกษา (๕.๒) 

๑๗.รายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการ
ประเมินให
กรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก�นเพื่อพิจารณา (๕.๒) 

๑๘.นําผลการประเมินและข
อเสนอแนะจากกรรมการประจาํวิทยาลัยสงฆ6และ
คณะกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก�นมาปรับปรุงหลักสูตรให
มีคุณภาพดีข้ึนอย�าง
ต�อเนื่อง(๕.๒) 

 
 

๑. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําป+ที่สอดคล
องกับความต
องการของสังคมและ
กําหนดตัวบ�งชี้วัดความสาํเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก�สังคมและ



๔ 

 

ส�วนงาน/กลุ�มงาน ประเด็นการนําเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ�มงานส�งเสริม
พระพุทธศาสนาและ

บริการสังคม 

เสนอกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก�นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (๓.๑) 
๒.  โครงการบริการวิชาการแก�สังคมตามแผน มีการจัดทาํแผนการใช
ประโยชน6จากการ

บริการวิชาการเพื่อให
เกิดผลต�อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม (๓.๑) 
๓.   โครงการบริการวิชาการแก�สังคมในข
อ ๑ อย�างน
อยต
องมีโครงการทีบ่ริการแบบให
เปล�า 

(๓.๑) 
๔.  รายงานผลการประเมินและปรับปรุงแผนเสนอกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก�นเพื่อ

พิจารณา (๓.๑) 
๕.  วิทยาเขตมีส�วนร�วมในการบริการวิชาการแก�สังคมในระดบัมหาวิทยาลยั (๓.๑) 
๖.  รายงานผลการดาํเนินงานจาํนวนชุมชน (๑ชุมชน)ที่วทิยาเขตให
บริการวิชาการ จนเกิด

เปYนชุมชนเข
มแข็ง (๓.๒) 
๗.  กําหนดผู
รับผิดชอบในการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม (๔.๑) 
๘.  จัดทําแผนด
านทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ�งชีว้ัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค6ของแผน รวมทั้งจดัสรรงบประมาณเพื่อให
สามารถดําเนินการได
ตามแผน
(๔.๑) 

๙.  กํากับติดตามให
มีการดําเนนิงานตามแผนด
านทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๔.๑) 
๑๐.ประเมินความสาํเร็จตามตัวบ�งชี้ทีว่ัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค6ของแผนด
านทาํนุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๔.๑) 
๑๑.นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด
านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๔.๑) 
๑๒.เผยแพร�กิจกรรมหรือการบริการด
านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต�อสาธารณชน (๔.๑) 
๑๓.กําหนดหรือสร
างมาตรฐานคุณภาพด
านศิลปะและวฒันธรรมและมีผลงานเปYนที่ยอมรับ

ในระดับชาติ (๔.๑) 
๑๔.รายงานผลการดําเนินงานจํานวนวัดหรือชุมชน (๑ วัด/ชุมชน) ได
รับสืบสาน รักษาและ

ต�อยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบสร
างสรรค6 (๔.๒) 
 

สถานีวิทยุ
พระพุทธศาสนา มจร 
วิทยาเขตขอนแก�น 

๑.  ฐานข
อมูลผู
รับบริการสถานวีิทยุพระพุทธศาสนา 
๒.  รายงานผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม ป+การศึกษา ๒๕๖๓ 
๓.  รายงานผลการดาํเนินงานชมรมรวมพลคนพุทธ 
๔.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต�อการดําเนินงานสถานีวิทยพุระพุทธศาสนา 
๕.  แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานสถานวีิทยุพระพทุธศาสนา ป+การศึกษา ๒๕๖๔ 
๖.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ  
๗.  รายงานผลการดาํเนินงานตามมติคณะกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก�น 

 
กลุ�มงานพระสอน

ศีลธรรม 

๑.  ฐานข
อมูลพระสอนศีลธรรม 
๒.  รายงานผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม ป+การศึกษา ๒๕๖๓ 
๓.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต�อการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรม 
๕.  แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรม ป+การศึกษา ๒๕๖๔ 



๕ 

 

ส�วนงาน/กลุ�มงาน ประเด็นการนําเสนอ 
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารพระสอนศีลธรรม 
๗. รายงานผลการดาํเนินงานตามมติคณะกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก�น 

 
สถาบนัวิปdสสนาธุระ 
วิทยาเขตขอนแก�น 

๑. ฐานข
อมูลนิสิตและบุคลภายนอกท�ารับบริการ 
๒. รายงานผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม ป+การศึกษา ๒๕๖๓ 
๓. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต�อการดําเนินงาน 
๕. แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน ป+การศึกษา ๒๕๖๔ 
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสถาบนัฯ 
๗. รายงานผลการดาํเนินงานตามมติคณะกรรมการประจําวิทยาเขตขอนแก�น 

 
 
 
 
 
 

ส�วนงานบริหาร 
สํานักงานวทิยาเขต

ขอนแก�น 

๑.  พัฒนาแผนกลยุทธ6วิทยาเขตขอนแก�นจากผลการวิเคราะห6 SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน6ของวิทยาเขตและสอดคล
องกับวิสัยทัศน6ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล
อง
กับกลุ�มมหาวิทยาลัยและเอกลักษณ6ของมหาวิทยาลัย (๕.๑) 

๒.  พัฒนาแผนปฏิบัติการประจําป+ตามกรอบเวลาเพื่อให
บรรลุผลตามตัวบ�งชี้และเปhาหมาย
ของแผนกลยุทธ6และเสนอผู
บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ(๕.๑) 

๓.  ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปYนผลจากการวิเคราะห6และระบุปdจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปdจจัยภายนอก หรือปdจจัยที่ไม�สามารถควบคุมได
ที่ส�งผลต�อการดําเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและให
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม (๕.๑) 

๔.  บริหารงานด
วยหลักธรรมาภิบาลอย�างครบถ
วนทัง้ ๑๐ ประการที่แสดงผลการ
ดําเนินงานอย�างชดัเจน 

๕.  ค
นหาแนวปฏิบตัิที่ดีจากความรู
ทั้งที่มีอยู�ในตัวบุคคล ทักษะของผู
มีประสบการณ6ตรง 
และแหล�งเรียนรู
อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู
 อย�างน
อยครอบคลมุพันธกิจด
านการผลติ
บัณฑิตและด
านการวิจัย จัดเก็บอย�างเปYนระบบโดยเผยแพร�ออกมาเปYนลายลักษณ6
อักษรและนํามาปรับใช
ในการปฏิบัติงานจริง (๕.๑) 

๖.  การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน (๕.๑) 

๗.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนนุการดําเนนิงานของหลกัสูตรให
เกิดผลตามองค6
องค6ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร (๕.๒) 

๘.  รายงานผลการดาํเนินงานตามข
อตกลงความร�วมมือในประเทศหรือต�างประเทศที่มีการ
ปฏิบัติทีช่ัดเจน (๕.๓) 

๙.  รายงานจาํนวนผลงานด
านการศึกษา วิจัย บริการวชิาการและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
ที่ได
รับ รางวัล ระดบัชาติหรือนานาชาติ (๕.๔) 

 
ส�วนงานคลงัและ

ทรัพย6สิน สาํนักงานวิทยา
เขตขอนแก�น 

๑.  พัฒนาแผนกลยุทธ6ทางการเงินตามกรอบเวลาเพื่อให
บรรลุผลตามตัวบ�งชี้และเปhาหมาย
ของแผนกลยุทธ6และเสนอผู
บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ(๕.๑) 

๒.  ดําเนินการวิเคราะห6ข
อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด
วยต
นทุนต�อหน�วยในแต�ละ
หลักสูตร สัดส�วนค�าใช
จ�ายเพื่อพัฒนานักนิสิต อาจารย6 บุคลากร การจัดการเรียนการ



๖ 

 

ส�วนงาน/กลุ�มงาน ประเด็นการนําเสนอ 
สอน อย�างต�อเนื่อง เพื่อวิเคราะห6ความคุ
มค�าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข�งขัน (๕.๑) 

 
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  
๑. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก�น นําบูชาพระรัตนตรัย และเปWดประชุม 
๒. ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู
ช�วยอธิการบดีฝlายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก�น ชี้แจงแนวทางการนําเสนอผลการ  
    ดําเนินงาน 
๓. ผู
บริหารสํานัก/วิทยาลัย แนะนําการจัดทํารายงานข
อมูลผลการดําเนินงาน 
๔. ตัวแทนส�วนงาน/กลุ�มงาน นําเสนอผลการดําเนินงานด
วยไฟล6เอกสาร 
๕. ส�งไฟล6เอกสารและหลักฐานประกอบจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับวิทยาเขต (Self-Assessment  
    Report : SAR) ประจําป+การศึกษา ๒๕๖๓  ให
สํานัก/วิทยาลัย ท่ีรับผิดชอบในแต�ละองค6ประกอบ  
    ภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
  

 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 

(พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก�น ปฏิบัติหน
าท่ีแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


