รายงานประจําป ๒๕๔๘
หนวยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
ประวัติสังเขป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยดานพระพุทธศาสนาไดปฏิบัติภารกิจ
ดานการผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มาเปนเวลา
มากกวา ๑ ศตวรรษ มีววิ ัฒนาการตามลําดับโดยสังเขป ดังนี้
่
พ.ศ. ๒๔๓๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชการที๕
ทรงสถาปนา “มหาธาตุวทิ ยาลัย”
ขึ้นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และมีการใชคําวา “วิทยาลัย”
เปนครั้งแรก
พ.ศ. ๒๔๓๒ เปดสอนอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน โดยมีสมเด็จพระวันรัต
(ฑิต อุทยมหาเถร)เปนนายกสภามหาธาตุวทิ ยาลัย
พ.ศ. ๒๔๓๙ เปลี่ยนนาม “ มหาธาตุวิทยาลัย” เปน “ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”
พ.ศ. ๒๔๙๐ พระพิมลธรรม ( ชอย ฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ไดจัด
ประชุมพระเถรานุเถระฝายมหานิกาย จํานวน ๓๗ รูป เมื่อคืนวันที่ ๙ มกราคม เพื่อดําเนินการจัดการศึกษา
พระไตรปฏกและวิชาชัน้ สูงระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหวั
พ.ศ. ๒๔๙๔ เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีคณะแรก คือ คณะพุทธศาสตร เมื่อวันที่ ๑๘
กรกฏาคม ใชชื่อปริญญาวา “พุทธศาสตรบัณฑิต” (พธ.บ) โดยมีพระพิมลธรรมเปนนายกสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมไดออกคําสั่งใหการศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระ
บรมราชูปถัมภ เปนการศึกษาของคณะสงฆไทย
พ.ศ. ๒๕๒๗ รัฐบาลออกพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาและ
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ
พ.ศ. ๒๕๓๑ เปดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( พธ.ม) เมื่อวันที่ ๓ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อ
วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยแหงนี้ จึงมีชื่อตามกฎหมายวา “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” มีสถานภาพเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และเปนนิติบคุ คล

ปณิธาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยแหงคณะสงฆไทย ที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ ๕ ไดทรงสถาปนาขึ้นเพื่อเปนสถาบันกร
ศึกษาพระไตรปฏกและวิชาการชั้นสูงสําหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ
ปรัชญา
ปฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต : ปญญาเปนแสงสวางในโลก
ประวัติหนวยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะกรรมการสงฆจังหวัดสงขลา ไดจัดทําโครงการขอขยายหองเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในจังหวัดสงขลาโดยตั้งคณะกรรมการจัดทําโครงการ ชี้แจงตอที่ประชุมคณะกรรมสงฆ
จังหวัดสงขลา และการจัดหาเงินทุน ที่จะใชจายในการจัดตั้งโดยนิมนต พระเทพโสภณ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะไดเดินทางไปดูสถานที่ ณ วัดหงษประดิษฐาราม อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา ทานอธิการบดีและคณะเห็นเปนสถานที่เหมาะสมมากที่สุด มีอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ สถานที่พักกวางขวาง เจาอาวาสใหการสนับสนุนจึงใหคําปรึกษาคณะผูดําเนินการ จัดทํา
โครงการเสนอตอกองแผนงานโดยบรรจุไวในแผนงาน ๑ ป โดยการขยายเปนหองเรียนนัน้ เปนอุปสรรค
ดานเงินทุน และตัวผูเรียนเพราะมีขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการเปดหนวยวิทยบริการฯ พุทธศักราช ๒๕๔๗ ตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ มี ๑๖ ขอประกาศ ใช ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ การ
ขอขยายหองเรียนจึงตองเปลี่ยนมาเปนการขอเปดหนวยวิทยบริการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ มีพระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา พรอม
ดวยคณะเดินทางมาศึกษารายละเอียด พรอมดวยคณะสงฆจังหวัดสงขลา ไดชี้แจงจนการเตรียมความพรอม
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ ตัวแทนคณะสงฆจังหวัดสงขลา มีพระเทพวีราภรณ
พระมหาพนม กิตฺติปาลี นายวิรัตน กัลยาศิริ ส.ส.จังหวัดสงขลา ไดเขาชี้แจงตอสภาวิชาการสภา
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวมีการอภิปรายสนับสนุน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ตัวแทนคณะสงฆ มีพระเทพวีราภรณ พระมหาพล ฐิตาโภ
พระมหากระจาย อธิปฺโญ พระมหาพนม กิตฺติปาลี และนายวิรัตน กัลยาศิริ เขาชี้แจงตอสภา
มหาวิทยาลัย ในที่ประชุมรับทราบและเห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชน สมควรสนับสนุนใหเปด
ดําเนินการแลวมีมติอนุมัตใิ หเปดหนวยวิทยบริการฯ คณะพุทธศาสตร ณ วัดหงษประดิษฐาราม อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป และใหดาํ เนินการไดโดยไมตอ งรอรับ
รายงานการประชุม
จึงมีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องเปดหนวยวิทยบริการฯ คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดหงษประดิษฐาราม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ใหเปดดําเนินการจัดการศึกษา ตั้งแตปก าศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป โดยประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘

วิสัยทัศน
หนวยวิทยบริการมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา วัดหงษประดิษฐาราม
เปนสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
มุงปฏิบัติงานในโครงการขยายหนวยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทีเ่ นนความเปนเลิศในการพัฒนามนุษยและสังคม โดยใชหลักศาสนธรรมนําสูสันติภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ ดวยการจัดกิจกรรม ถายทอดองคความรู สรางความเขาใจอันดี
ระหวางศาสนิก เปนศูนยกลางทางการศึกษาชั้นสูงทางศาสนา
พันธกิจ
๑. พัฒนาหนวยวิทยบริการใหเปนศูนยทางวิชาการทางศาสนา ตั้งแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับ
ชาติโดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูในหลากหลายรูปแบบ
๒. สรางความเปนผูนําทางวิชาการในสาขาพุทธศาสนาวิชาเอก ศาสนา ปรัชญา
๓. ผสมผสานและประยุกตการเรียนรูหลักธรรม ประสบการณการปฏิบัติสูการสอน เพื่อสราง
ปญญา สมรรถนะและโลกทัศนสากลใหแกบณ
ั ฑิต

ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
หนวยวิทยบริการในระยะเริ่มตนไดกําหนดการดําเนินการพันธกิจที่วางไวยังไมเปนไปตามเปาที่พงึ
ประสงคอันเนือ่ งจากเปนหนวยที่เพิ่งพัฒนา และการอนุมัติใหเปดเปนทางการจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงจําเปนตองริเริ่มพัฒนาหนวยและการประชาสัมพันธเปนลําดับแรกพอสรุปการดําเนิน
การในปการศึกษาแรกดังตอไปนี้
๑. ดานการพัฒนาหนวยวิทยบริการ
ในระยะเริ่มตนทางหนวยจัดการบริหารจัดการพัฒนาหนวยวิทยบริการใหมีความพรอมเพื่อเตรียม
การใหทองถิ่นเขามามีสวนรวมโดยมีการจัดโครงสรางระบบการบริหารจัดการ การจัดทําแผนพัฒนาระยะที่
๑ ( พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) การจัดทําแผนประจําป การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานและ
คณะกรรมการอุปถัมภรวมทั้งการพัฒนาสถานที่การประชาสัมพันธหนวยวิทยบริการดังสรุปเปนประเด็น
ดังตอไปนี้
โครงสรางการบริหารงานของหนวยวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดหงษประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา
คณะพุทธศาสตร
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการอุปถัมภ

ประธานฯ

ผูชวยประธานฝายวิชาการ

ผูชวยประธานฝายบริหาร

บริหารงาน / วางแผน

คลัง / พัสดุ

วิชาการ / วิจัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทะเบียน/วัดผล

สัมพันธชุมชน

หองสมุด

บริหารงานทั่วไป

หองสมุด
กิจการนิสิต

คณะกรรมการบริหาร
๑. พระเทพวีราภรณ
๒. พระครูพิทกั ษนิมพเขต
๓. รศ.ดร. ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
๔. รศ.ทัศนีย ประธาน
๕. พระมหาวรชัย ติสฺสเทโว
๖. พระมหาพล ฐิตาโภ
๗. ดร.อุทยั เอกสะพัง
๘. นายกฤต ศรียะอาจ
๙. พระมหาสมคิด ฐิตธมฺโม
๑๐. พระมหาพนม กิตฺติปาลี

ประธานหนวยวิทยบริการฯ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูประสานงาน
ผูประสานงาน
กรรมการและเลขานุการ

๒. ดานการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการแกชุมชน
หนวยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นอกจากจัดการศึกษาใหพระภิกษุ
สามเณร เรียนในภาควิชาพระพุทธศาสนาแลวยังเปดการศึกษาใหฆราวาสเขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนีย
บัตรประโยควิชาชีพครูซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชไดจัดตั้งการ
เรียนการสอนโดยใหหนวยวิทยบริการเปนผูทําหนาที่รับผิดชอบโดยไดทําการเปดเปน ๒ รุนและในป
การศึกษา ๒๕๔๙ ทางหนวยวิทยบริการทําโครงการเสนอคณะสังคมศาสตรเปดหลักสูตรประกาศนียบัตร
การบริหารกิจการคณะสงฆ ( ป.บส) โดยใหคณะสงฆจังหวัดสงขลาเปนจังหวดนํารองการศีกษาหลักสูตร
ดังกลาว ดังการจัดการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๔๘ หนวยวิทยบริการมีการจัดการศึกษา ๒ หลักสูตรคือ
๑. หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาพระพุทธศาสนา ภาควิชาศาสนา – ปรัชญา
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพครู
๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆโดยการเปดการนิเทศพระภิกษุระดับพระ
สังฆาธิการและครูสอนพระปริยัติธรรมในจังหวัดสงขลาจํานวน ๓๐๐รูป
ในปการศึกษา๒๕๔๙ ทางหนวยวิทยบริการเสนอขอการเปดหลักสูตรระดับอุดมศึกษาสําหรับพระ
สังฆาธิการในสาขาการบริหารจัดการเชิงพุทธ

๓. หองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร
ในปจจุบนั หองสมุดของหนวยวิทยบริการกําลังจัดหนังสือเขาหองสมุดและประชาสัมพันธการรับ
การบริจาคเพือ่ ใหไดหนังสือที่หลากหลายในปการศึกษาแรกหนวยวิทยบริการมีหนังสือรวมจํานวน ๕,๐๐๐
เลมกําลังลงทะเบียนหนังสือดวยระบบคอมพิวเตอร
ในสวนของสารสนเทศทางคอมพิวเตอรในปการศึกษาแรกมีจํานวน ๑๕ เครื่องพรอมทั้งการบริการ
อินเทอรเน็ต โดยในปการศึกษาแรกใหบริการเฉพาะพระนิสิตและนักศึกษาประโยควิชาชีพครู โดยจัดทํา
เวปไซตของหนวยใชชื่อวา www. mcusongkhla.com

๓. ดานกิจกรรมของพระนิสติ และการมีสวนรวมกับชุมชน
หนวยวิทยบริการจัดโครงการปฏิบัติธรรมและการอบรมสามเณรและเยาวชนภาคฤดูรอนรวมทั้ง
การชวยเหลืองานของคณะสงฆในการสอบธรรมและบาลีสนามหลวงดังสรุปไดตอ ไปนี
๑. โครงการปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยจํานวน ๒ ครั้งๆละ ๗ วัน ณ.ศูนยปฏิบัติธรรมภูเขาหลง
ตําบลทุงหวัง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลาโดยไดรบั การอุปถัมภดานภัตตาหารจากพระสังฆาธิการตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติทั้ง ๒ ครั้งรวม ๑๔ วัน
๒. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รวมกับคณะสงฆและมหาวิทยาลัยสงฆทั้งมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาปญญาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติ และมหาวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชนรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาเปนระยะเวลา ๓ วัน
๓. โครงการตนไมสื่อธรรมโดยพระนิสิตเปนผูจัดทําปายตนไมสื่อธรรมและคิดหาคําสุภาษิตปด
ประกาศตามตนไมตางๆเพื่อใหประชาชนรับทราบ
๔. การจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนโดยทางหนวยวิทยบริการรวมกับทางวัดหงษประดิษฐาราม
มีพระนิสิตเปนพี่เลี้ยงและวิทยากรรับผิดชอบประจําโครงการ
๕. สงเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมโดยสงพระนิสิตเขาไปสอนในโรงเรียนเทศบาลนครหาดใหญ
และพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
๔. การพัฒนาและอบรมบุคลากร
ทางหนวยวิทยบริการไดสงบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาตามที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยไดกําหนดโดยสรุปดังตอไปนี้
รายการอบรม
๑. อบรมบุคลากรใหม
๒. สัมมนาวิชาการเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากร
๓. การสัมมนาระบบ
ทะเบียนและวัดผล
๔. อบรมฝกปฏิบัติการ
จัดทํางบการเงิน บัญชี
และการพัสดุ

ผูเขารับการอบรม
๑.พระมหาสมคิด ฐิตธมฺโม
๒.นางสาววรสนา เขียวนุย
๑. พระมหาพนม กิตฺติปาลี

๑.นางสาวฐาณิชญาณ มัควัลย
๑. นางสาวฐาณิชญาณ มัควัลย

สถานที่อบรม
หองประชุมวัดศรีสุดาราม

จํานวนวันที่อบรม
๕ – ๑๐ ก.ค. ๔๘

หองประชุมวัดศรีสุดาราม

๑๖ – ๑๗ ก.ค. ๔๘

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
วัดศรีสุดาราม
หองประชุมวัดศรีสุดาราม

๙ – ๑๑ ก.ย. ๔๘
๔ - ๖ ก.พ. ๔๙
๑๘ - ๒๐ ก.พ. ๔๙

๔. การประชาสัมพันธหนวยวิทยบริการ
ทางหนวยวิทยบริการการไดจัดตั้งคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธโดยทางหนวยไดดําเนิน
กิจกรรมในปการศึกษา ๒๕๔๘ ที่ผานมานั้นมีดังนี้
๑. ดําเนินรายการสถานีวิทยุเสียงจาก มจร.
๒. การพูดคุยการศึกษาสงฆจากรายการ รานน้ําชาหัวค่ํา เดือนละ ๑ ครัง้
๓. การจัดตั้งวิทยุพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดสงขลาโดยหนวยวิทยบริการเปนผูดาํ เนินการจัดตัง้
สถานีวิทยุดังกลาว ( ปจจุบนั กําลังดําเนินการจัดตั้ง)
๖. การจัดหาทุนและจัดสรรทุนใหแกพระนิสิต
หนวยวิทยบริการไดดําเนินการจัดหาทุนการศึกษาแกพระนิสิตโดยไดรบั การอุปถัมภจากคณะสงฆ
และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดังตอไปนี้
หนวยงาน
มูลนิธิวัดแหลมทราย
มหาจุฬาลงกรณฯ

จํานวนทุน
๑
๑

จํานวนเงิน
๓,๐๐๐.๗,๐๐๐.-

ผูรับทุน
พระมหาวิเศษ ปภาโส
พระธีรเดช ธีรเมธี

๖. การบริหารจัดการหนวยวิทยฯ โดยภาพรวมในปการศึกษา ๒๕๔๘
จุดเดน (STRENGTH)
(๑) ปจจัยทางดานเทคโนโลยีเนื่องจากอยูใ นชุมชนเมืองมีเครื่องมีทันสมัยและใกล
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายสถานที่จึงสะดวกในการใหการรวมมือทางอุปกรณดังกลาว
(๒) บุคลากรทางการสอนไดรับความรวมมือจากคณาจารยจากมหาวิทยาลัยในทองถิ่นเปน
อยางดี
(๓) การศึกษาดูงานของบุคลากรในฝายตางๆไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
มหาวิทยาลัยในทองถิ่น
(๔) การคมนาคมของพระนิสิตและอาจารยผูสอนมีความสะดวก
จุดดอย (WEAKNESS)
ปจจัยดานการบริหารจัดการอันเนื่องมาจากหนวยวิทยบริการเริ่มจัดตั้งจึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาในดานโครงสรางการบริหาร นโยบายขององคกร ระบบการทํางาน ระบบบัญชีและการพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง
โอกาสการพัฒนา (OPPORTUNITY)
หนวยวิทยบริการเปนองคกรเริ่มตั้งเปนโอกาสที่ดีในการจัดการโครงสรางการบริหาร
จัดการ การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผูเรียน ระบบการเรียนและนวัตกรรมเทคโนโลยี

ภาวะคุกคาม (THREAT)
(๑) จํานวนผูเรียนลดจํานวนลงอันเนื่องมาจากนักศึกษาที่ศึกษาในปการศึกษา๒๕๔๘ เปนพระ
นิสิตตางประเทศสวนมากจึงไมสะดวกในการศึกษาเลาเรียน
(๒) การประชาสัมพันธนอยอันเนื่องมาจากการขอเปดหนวยวิทยบริการจังหวัดสงขลาไมมีความ
ชัดเจนในปการศึกษาที่ผานมา
(๓) ความรวมมือของคณะสงฆยังไมเปนรูปราง
(๔) ปจจัยรายจายของหนวยวิทยบริการในระยะเริ่มตนตองมีการลงทุนจําตองใชทุนคอนขางสูง
และไดรับการบริจาคจากประชาชนนอย

ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ความเปนครู
ณ ศูนยปฏิบตั ิธรรม “วัดเขารูปชาง” อ.สะเดา จ.สงขลา

ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการปฏิบตั ิธรรม
ณ ศูนยปฏิบัตธิ รรมภูเขาหลง ต.ทุง หวัง อ.เมือง จ.สงขลา

ประมวลภาพกิจกรรม
การนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ
๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙
ณ หองประชุมวัดหงษประดิษฐาราม อ.หาดใหญ จ.สงขลา

ประมวลภาพ
การประชุมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ
ณ หองประชุม หนวยวิทยบริการ มจร จ.สงขลา
วัดหงษประดิษฐาราม อ.หาดใหญ จ.สงขลา
๑๓ มีนาคม ๒๕๔๙

ประมวลภาพ
การประชุมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ
ณ หองประชุม หนวยวิทยบริการ มจร จ.สงขลา
วัดหงษประดิษฐาราม อ.หาดใหญ จ.สงขลา
๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙

