
 
 

รายงานประจําป  ๒๕๔๘ 
หนวยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดสงขลา 

   
ประวัติสังเขป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวทิยาลัยดานพระพุทธศาสนาไดปฏิบัติภารกิจ
ดานการผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มาเปนเวลา
มากกวา ๑ ศตวรรษ มีววิัฒนาการตามลําดับโดยสังเขป ดังนี ้
 พ.ศ. ๒๔๓๐ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชการที๕่ 
ทรงสถาปนา “มหาธาตุวทิยาลัย”  ขึ้นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และมกีารใชคําวา “วิทยาลัย”                  
เปนครั้งแรก 
 พ.ศ. ๒๔๓๒  เปดสอนอยางเปนทางการ เมื่อวนัที่ ๘ พฤศจกิายน โดยมสีมเด็จพระวันรัต            
(ฑิต  อุทยมหาเถร)เปนนายกสภามหาธาตุวทิยาลัย 
 พ.ศ. ๒๔๓๙ เปลี่ยนนาม “ มหาธาตุวิทยาลัย” เปน “ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
 พ.ศ. ๒๔๙๐ พระพิมลธรรม ( ชอย ฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ไดจัด
ประชุมพระเถรานุเถระฝายมหานิกาย จํานวน ๓๗ รูป เมื่อคืนวันที ่๙ มกราคม เพื่อดําเนินการจัดการศึกษา
พระไตรปฏกและวิชาชัน้สูงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหวั 
 พ.ศ. ๒๔๙๔ เปดสอนหลกัสูตรระดับปริญญาตรคีณะแรก คือ คณะพุทธศาสตร เมื่อวันที่ ๑๘ 
กรกฏาคม ใชช่ือปริญญาวา “พุทธศาสตรบัณฑิต” (พธ.บ) โดยมีพระพิมลธรรมเปนนายกสภามหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมไดออกคําสั่งใหการศกึษาของมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยในพระ
บรมราชูปถัมภ เปนการศึกษาของคณะสงฆไทย 
 พ.ศ. ๒๕๒๗ รัฐบาลออกพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการพระพทุธศาสนาและ
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ 
 พ.ศ. ๒๕๓๑ เปดการศึกษาระดับบณัฑิตศกึษา ( พธ.ม) เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน 
 พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดลุยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อ
วันที่ ๒๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศในพระราชกิจจานเุบกษา เมื่อวนัที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มหาวทิยาลัยแหงนี้ จึงมีช่ือตามกฎหมายวา “มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย”  มีสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และเปนนิติบคุคล 
 
 
 



ปณิธาน   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยแหงคณะสงฆไทย ที่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาจฬุาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ไดทรงสถาปนาขึ้นเพื่อเปนสถาบันกร
ศึกษาพระไตรปฏกและวิชาการชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ 
ปรัชญา 

ปฺญา โลกสฺมิ  ปชฺโชโต   :  ปญญาเปนแสงสวางในโลก 
 
ประวัติหนวยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 คณะกรรมการสงฆจังหวัดสงขลา  ไดจัดทําโครงการขอขยายหองเรียน  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลง-
กรณราชวิทยาลัย  ในจังหวดัสงขลาโดยตั้งคณะกรรมการจัดทําโครงการ  ช้ีแจงตอที่ประชุมคณะกรรมสงฆ
จังหวดัสงขลา  และการจัดหาเงินทุน  ที่จะใชจายในการจัดตั้งโดยนิมนต  พระเทพโสภณ  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และคณะไดเดนิทางไปดูสถานที่ ณ วัดหงษประดิษฐาราม  อําเภอ
หาดใหญ  จังหวัดสงขลา  ทานอธิการบดีและคณะเหน็เปนสถานที่เหมาะสมมากที่สุด  มีอาคารเรียน  อาคาร
ประกอบ  สถานที่พักกวางขวาง  เจาอาวาสใหการสนับสนุนจึงใหคําปรึกษาคณะผูดําเนินการ  จัดทํา
โครงการเสนอตอกองแผนงานโดยบรรจุไวในแผนงาน ๑ ป  โดยการขยายเปนหองเรียนนัน้เปนอุปสรรค
ดานเงินทนุ และตัวผูเรียนเพราะมีขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวยหลักเกณฑ  
และวิธีการเปดหนวยวิทยบริการฯ  พุทธศักราช ๒๕๔๗ ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๗  มี ๑๖  ขอประกาศ  ใช ณ วนัที่  ๔  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๔๗  การ
ขอขยายหองเรียนจึงตองเปลี่ยนมาเปนการขอเปดหนวยวิทยบริการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 วันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๔๘  มีพระวิสุทธิภัทรธาดา  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  พรอม
ดวยคณะเดินทางมาศึกษารายละเอียด  พรอมดวยคณะสงฆจังหวดัสงขลา  ไดช้ีแจงจนการเตรยีมความพรอม 
 วันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๔๘  ตัวแทนคณะสงฆจังหวดัสงขลา  มีพระเทพวีราภรณ                     
พระมหาพนม  กิตฺติปาลี  นายวิรัตน  กัลยาศิริ  ส.ส.จังหวัดสงขลา  ไดเขาชี้แจงตอสภาวชิาการสภา
มหาวิทยาลัย  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพจิารณาแลวมีการอภิปรายสนบัสนุน 
 วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๘  ตวัแทนคณะสงฆ  มีพระเทพวีราภรณ  พระมหาพล  ฐิตาโภ        
พระมหากระจาย  อธิปฺโญ  พระมหาพนม  กิตฺติปาลี  และนายวิรัตน  กัลยาศิริ  เขาชี้แจงตอสภา
มหาวทิยาลัย  ในที่ประชุมรับทราบและเห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชน  สมควรสนับสนุนใหเปด
ดําเนินการแลวมีมติอนุมัตใิหเปดหนวยวทิยบริการฯ  คณะพุทธศาสตร  ณ  วัดหงษประดษิฐาราม  อําเภอ
หาดใหญ  จังหวัดสงขลา  ตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๔๘ เปนตนไป  และใหดาํเนินการไดโดยไมตองรอรับ
รายงานการประชุม 

 จึงมีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เร่ืองเปดหนวยวิทยบริการฯ  คณะพทุธ-
ศาสตร มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ณ  วดัหงษประดิษฐาราม  อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา  
ใหเปดดําเนนิการจัดการศกึษา  ตั้งแตปกาศึกษา  ๒๕๔๘  เปนตนไป  โดยประกาศเมื่อวันที่  ๑๓  กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 



วิสัยทัศน 
        หนวยวิทยบรกิารมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวดัสงขลา วัดหงษประดิษฐาราม 
เปนสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา มุงปฏิบัติงานในโครงการขยายหนวยวิทยบรกิารของมหา-
วิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยทีเ่นนความเปนเลิศในการพัฒนามนุษยและสังคม โดยใชหลักศาสน-
ธรรมนําสูสันติภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ ดวยการจัดกิจกรรม ถายทอดองคความรู สรางความเขาใจอันดี
ระหวางศาสนกิ เปนศูนยกลางทางการศึกษาชั้นสูงทางศาสนา  
 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาหนวยวิทยบรกิารใหเปนศนูยทางวิชาการทางศาสนา ตั้งแตระดับทองถ่ินไปจนถึงระดบั 
ชาติโดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ 
          ๒. สรางความเปนผูนําทางวชิาการในสาขาพุทธศาสนาวชิาเอก ศาสนา ปรัชญา 

๓. ผสมผสานและประยุกตการเรียนรูหลักธรรม ประสบการณการปฏิบัติสูการสอน เพื่อสราง 
ปญญา สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแกบณัฑิต 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ 
 

หนวยวิทยบรกิารในระยะเริ่มตนไดกําหนดการดําเนินการพันธกิจที่วางไวยังไมเปนไปตามเปาที่พงึ
ประสงคอันเนือ่งจากเปนหนวยที่เพิ่งพัฒนา และการอนมุัติใหเปดเปนทางการจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-
กรณราชวิทยาลัย จึงจําเปนตองริเร่ิมพัฒนาหนวยและการประชาสัมพันธเปนลําดบัแรกพอสรุปการดําเนนิ 
การในปการศกึษาแรกดังตอไปนี ้
๑. ดานการพฒันาหนวยวิทยบริการ 
 ในระยะเริ่มตนทางหนวยจัดการบริหารจัดการพัฒนาหนวยวิทยบริการใหมีความพรอมเพื่อเตรียม 
การใหทองถ่ินเขามามีสวนรวมโดยมีการจัดโครงสรางระบบการบริหารจัดการ การจัดทําแผนพัฒนาระยะที่
๑  ( พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓)    การจัดทําแผนประจําป การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานและ
คณะกรรมการอุปถัมภรวมทั้งการพัฒนาสถานที่การประชาสัมพันธหนวยวิทยบริการดังสรุปเปนประเด็น
ดังตอไปนี้ 

โครงสรางการบริหารงานของหนวยวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดหงษประดิษฐาราม  จังหวัดสงขลา 

 
 
 

คณะพุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีปรึกษา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอุปถัมภ 

ประธานฯ 

ผูชวยประธานฝายบริหาร ผูชวยประธานฝายวิชาการ 

คลัง  /  พัสดุ บริหารงาน / วางแผน  
 
 วิชาการ / วิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ทะเบียน/วัดผล 
 

บริหารงานทั่วไป 

สัมพันธชุมชน  
 
 หองสมุด 
 
 
 

    
หองสมุด 

 กิจการนิสิต 



คณะกรรมการบริหาร 
 ๑. พระเทพวีราภรณ         ประธานหนวยวิทยบริการฯ 
 ๒. พระครูพิทกัษนิมพเขต    กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 ๓. รศ.ดร. ชุมศักดิ ์  อินทรรักษ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ  
 ๔. รศ.ทัศนีย  ประธาน  กรรมการผูทรงคุณวุฒ   
 ๕. พระมหาวรชัย   ติสฺสเทโว กรรมการ 

๖.  พระมหาพล  ฐิตาโภ  กรรมการ 
๗. ดร.อุทยั    เอกสะพัง  กรรมการ 

 ๘. นายกฤต   ศรียะอาจ  ผูประสานงาน 
 ๙.  พระมหาสมคิด   ฐิตธมฺโม ผูประสานงาน 
 ๑๐. พระมหาพนม  กิตฺติปาลี         กรรมการและเลขานกุาร 
      
๒. ดานการจดัการศึกษาและการบริการวิชาการแกชุมชน 
 หนวยวิทยบรกิารมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย นอกจากจัดการศึกษาใหพระภิกษุ
สามเณร เรียนในภาควิชาพระพุทธศาสนาแลวยังเปดการศึกษาใหฆราวาสเขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนยี 
บัตรประโยควชิาชีพครูซ่ึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรธีรรมราชไดจัดตั้งการ
เรียนการสอนโดยใหหนวยวทิยบริการเปนผูทําหนาที่รับผิดชอบโดยไดทําการเปดเปน ๒ รุนและในป
การศึกษา ๒๕๔๙ ทางหนวยวิทยบริการทําโครงการเสนอคณะสังคมศาสตรเปดหลักสูตรประกาศนียบัตร
การบริหารกิจการคณะสงฆ ( ป.บส) โดยใหคณะสงฆจังหวดัสงขลาเปนจังหวดนํารองการศีกษาหลักสูตร
ดังกลาว ดังการจัดการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๔๘ หนวยวิทยบริการมีการจัดการศึกษา ๒ หลักสูตรคือ 
 ๑. หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศกึษา สาขาพระพุทธศาสนา ภาควิชาศาสนา – ปรัชญา 
 ๒. หลักสูตรประกาศนยีบัตรประโยควิชาชพีครู 

๓. หลักสูตรประกาศนยีบตัรการบริหารกิจการคณะสงฆโดยการเปดการนิเทศพระภิกษุระดับพระ
สังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรมในจังหวดัสงขลาจํานวน ๓๐๐รูป 
 ในปการศึกษา๒๕๔๙ ทางหนวยวิทยบรกิารเสนอขอการเปดหลักสูตรระดับอุดมศกึษาสําหรับพระ
สังฆาธกิารในสาขาการบริหารจัดการเชิงพทุธ 
 
 
๓. หองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร 
 ในปจจุบนัหองสมุดของหนวยวิทยบรกิารกําลังจัดหนังสือเขาหองสมุดและประชาสัมพันธการรับ
การบริจาคเพือ่ใหไดหนังสือที่หลากหลายในปการศึกษาแรกหนวยวิทยบริการมีหนังสือรวมจํานวน ๕,๐๐๐ 
เลมกําลังลงทะเบียนหนังสือดวยระบบคอมพิวเตอร 
 ในสวนของสารสนเทศทางคอมพิวเตอรในปการศึกษาแรกมีจํานวน ๑๕ เครื่องพรอมทั้งการบริการ
อินเทอรเน็ต โดยในปการศึกษาแรกใหบริการเฉพาะพระนิสิตและนักศึกษาประโยควิชาชีพครู โดยจัดทํา
เวปไซตของหนวยใชช่ือวา www. mcusongkhla.com 



๓. ดานกิจกรรมของพระนิสติและการมีสวนรวมกับชุมชน 
 หนวยวิทยบรกิารจัดโครงการปฏิบัติธรรมและการอบรมสามเณรและเยาวชนภาคฤดูรอนรวมทั้ง
การชวยเหลืองานของคณะสงฆในการสอบธรรมและบาลีสนามหลวงดังสรุปไดตอไปน ี
 ๑. โครงการปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยจํานวน ๒ คร้ังๆละ ๗ วัน ณ.ศูนยปฏิบัติธรรมภูเขาหลง 
ตําบลทุงหวัง  อําเภอเมอืง จังหวัดสงขลาโดยไดรับการอุปถัมภดานภัตตาหารจากพระสังฆาธิการตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติทั้ง ๒ คร้ังรวม ๑๔ วัน 
 ๒. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัรวมกับคณะสงฆและมหา-
วิทยาลัยสงฆทั้งมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาปญญาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติ และมหาวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชนรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาเปนระยะเวลา ๓ วนั 
 ๓. โครงการตนไมส่ือธรรมโดยพระนสิิตเปนผูจัดทําปายตนไมส่ือธรรมและคิดหาคําสุภาษิตปด
ประกาศตามตนไมตางๆเพื่อใหประชาชนรับทราบ 
 ๔. การจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนโดยทางหนวยวิทยบริการรวมกบัทางวัดหงษประดิษฐาราม
มีพระนิสิตเปนพี่เล้ียงและวทิยากรรับผิดชอบประจําโครงการ 
 ๕. สงเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมโดยสงพระนิสิตเขาไปสอนในโรงเรียนเทศบาลนครหาดใหญ
และพระพุทธศาสนาวันอาทติย 
 
๔. การพัฒนาและอบรมบุคลากร  
 ทางหนวยวิทยบริการไดสงบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาตามที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยไดกําหนดโดยสรุปดังตอไปนี้ 
 

รายการอบรม ผูเขารับการอบรม สถานที่อบรม จํานวนวันท่ีอบรม 
๑. อบรมบุคลากรใหม ๑.พระมหาสมคิด  ฐิตธมฺโม 

๒.นางสาววรสนา  เขียวนุย 
หองประชุมวดัศรีสุดาราม  ๕ – ๑๐ ก.ค. ๔๘ 

๒. สัมมนาวิชาการเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากร 

๑. พระมหาพนม  กิตฺติปาลี หองประชุมวัดศรีสุดาราม  ๑๖ – ๑๗  ก.ค. ๔๘ 

๓. การสัมมนาระบบ
ทะเบียนและวัดผล 

๑.นางสาวฐาณิชญาณ  มัควัลย หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  
วัดศรีสุดาราม 

 ๙ – ๑๑   ก.ย. ๔๘ 

๔. อบรมฝกปฏิบัติการ
จัดทํางบการเงิน บัญชี
และการพัสดุ 

๑. นางสาวฐาณิชญาณ  มัควัลย หองประชุมวัดศรีสุดาราม  ๔ -    ๖ ก.พ. ๔๙ 
 ๑๘  -  ๒๐  ก.พ. ๔๙ 

 
 
 
 
 



๔. การประชาสัมพันธหนวยวิทยบริการ 
 ทางหนวยวิทยบริการการไดจัดตั้งคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธโดยทางหนวยไดดําเนนิ
กิจกรรมในปการศึกษา ๒๕๔๘ ที่ผานมานั้นมีดังนี ้
 ๑. ดําเนนิรายการสถานีวิทยเุสียงจาก มจร. 
 ๒. การพูดคยุการศึกษาสงฆจากรายการ รานน้ําชาหวัค่ํา  เดือนละ ๑ คร้ัง 
 ๓. การจัดตั้งวทิยุพระพุทธศาสนาประจําจงัหวดัสงขลาโดยหนวยวิทยบริการเปนผูดาํเนินการจัดตัง้
สถานีวิทยุดังกลาว ( ปจจุบนักําลังดําเนินการจัดตั้ง) 
 
๖. การจัดหาทุนและจัดสรรทุนใหแกพระนิสิต 
 หนวยวิทยบรกิารไดดําเนินการจัดหาทนุการศึกษาแกพระนิสิตโดยไดรับการอุปถัมภจากคณะสงฆ
และมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยดังตอไปนี ้
 

หนวยงาน จํานวนทุน จํานวนเงิน ผูรับทุน 
มูลนิธิวัดแหลมทราย ๑ ๓,๐๐๐.- พระมหาวิเศษ  ปภาโส 
มหาจฬุาลงกรณฯ ๑ ๗,๐๐๐.- พระธีรเดช  ธีรเมธี 

 
๖.  การบริหารจัดการหนวยวทิยฯ โดยภาพรวมในปการศกึษา ๒๕๔๘ 

จุดเดน  (STRENGTH) 
  (๑) ปจจัยทางดานเทคโนโลยีเนื่องจากอยูในชุมชนเมืองมีเครื่องมีทันสมัยและใกล
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายสถานที่จึงสะดวกในการใหการรวมมือทางอุปกรณดังกลาว 
  (๒) บุคลากรทางการสอนไดรับความรวมมือจากคณาจารยจากมหาวิทยาลัยในทองถ่ินเปน
อยางด ี
  (๓) การศึกษาดูงานของบุคลากรในฝายตางๆไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
มหาวิทยาลัยในทองถ่ิน 
  (๔) การคมนาคมของพระนสิิตและอาจารยผูสอนมีความสะดวก   
 
 จุดดอย  (WEAKNESS) 
  ปจจัยดานการบริหารจัดการอันเนื่องมาจากหนวยวิทยบริการเริ่มจัดตั้งจึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาในดานโครงสรางการบริหาร นโยบายขององคกร ระบบการทํางาน ระบบบัญชีและการพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 
  
 โอกาสการพัฒนา  (OPPORTUNITY) 
  หนวยวิทยบรกิารเปนองคกรเร่ิมตั้งเปนโอกาสที่ดีในการจัดการโครงสรางการบริหาร
จัดการ การพฒันาบุคลากรและการพัฒนาผูเรียน ระบบการเรียนและนวัตกรรมเทคโนโลยี 

 



ภาวะคุกคาม  (THREAT) 
  (๑) จํานวนผูเรียนลดจํานวนลงอันเนื่องมาจากนกัศึกษาที่ศึกษาในปการศึกษา๒๕๔๘ เปนพระ
นิสิตตางประเทศสวนมากจงึไมสะดวกในการศึกษาเลาเรียน 
  (๒)  การประชาสัมพันธนอยอันเนื่องมาจากการขอเปดหนวยวิทยบรกิารจังหวัดสงขลาไมมีความ
ชัดเจนในปการศึกษาที่ผานมา 
  (๓) ความรวมมือของคณะสงฆยังไมเปนรูปราง 
  (๔) ปจจยัรายจายของหนวยวิทยบริการในระยะเริ่มตนตองมีการลงทุนจําตองใชทุนคอนขางสูง
และไดรับการบริจาคจากประชาชนนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



ประมวลภาพกิจกรรม 
โครงการอบรม  คุณธรรม จริยธรรม  ความเปนครู 

ณ ศูนยปฏิบติัธรรม “วัดเขารูปชาง” อ.สะเดา  จ.สงขลา 

 



ประมวลภาพกิจกรรม 
โครงการปฏิบตัิธรรม  

ณ ศูนยปฏิบัตธิรรมภูเขาหลง   ต.ทุงหวัง   อ.เมือง  จ.สงขลา 

 

 
 



ประมวลภาพกิจกรรม 
การนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ 

๒๐  มีนาคม  ๒๕๔๙  
ณ หองประชมุวัดหงษประดิษฐาราม  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

 

 



ประมวลภาพ 
การประชุมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ 

 ณ หองประชมุ หนวยวิทยบริการ มจร จ.สงขลา  
วัดหงษประดษิฐาราม  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

๑๓  มีนาคม  ๒๕๔๙  

 

 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพ 
การประชุมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ 

 ณ หองประชมุ หนวยวิทยบริการ มจร จ.สงขลา  
วัดหงษประดษิฐาราม  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

๒๐  มีนาคม  ๒๕๔๙  

 

 
 
 
 
 
 
 


