
รายงานผลการด าเนนิงานของส่วนงาน
วิทยาลัยสงฆสุ์ราษฎร์ธาน ี

เสนอ

สภามหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
ในการประชมุครัง้ที่ ๔ /๒๕๖๕
วันพุธ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕



หัวข้อที่ ๑ บริบทการบริหารส่วนงานโดยสังเขป

VISION  :  ศูนย์กลางการศกึษาพระพทุธศาสนาเพือ่สังคม
ปรัชญา :  สร้างปัญญาใหส้ังคม สร้างสังคมอุดมธรรม
ชื่อส่วนงาน :  วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี (วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง)
ที่ตั้ง :  ๘๗/๑ ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

พ.ศ. ๒๕๔๖ : ก่อตั้งเป็นโครงการขยายหอ้งเรียนวัดพัฒนาราม
เปิดหลกัสตูรพทุธศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาศาสนา



พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสภา
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งที่
๑๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติยกฐานะ
หอ้งเรียนวัดพฒันาราม วิทยาเขตนครศรีธรรมราชเป็นวิทยาลยัสงฆ์
สรุาษฎร์ธานี โดยได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม่ที่ ๑๓๖ ตอน
พเิศษ ๘๔ ง วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดหลกัสตูรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ (การบริหารรฐักิจ)   



โครงสร้างการบริหารงานโดยสังเขป



พระธรรมวิมลโมลี
เจ้าคณะภาค ๑๖

ประธานกรรมการบริหารประจ าวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

พระครูปริยตัยาภิรม
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

พระครูปริยัติคุณาวุธ
รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

พระครูพิศาลพัฒนานุกจิ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง)

รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี



ระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร ๓ สาขาวิชา ได้แก่

๑. หลกัสตูรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

หลักสูตรทีจั่ดการเรยีนการสอนในปัจจุบัน และทีจ่ะเปดิในอนาคต

๒. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจดัการเชิงพทุธ
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชารฐัประศาสตร์

ระดับหลกัสตูรประกาศนยีบัตรการบรหิารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

ระดับหลกัสตูรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.)





หัวข้อที่ ๒ ปรับแผนงานเพื่อเตรยีมความพร้อมเข้าสู่การจัดกลุ่มอุดมศึกษา

๑.มีการน าประเด็นการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเข้าที่ประชุมคณาจารย์ 
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจ าเดือนและการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางเตรียมความพร้อมด้านการจัด
การศึกษา

๒. มีการน าผลการประชุมไปปรับแผนปฏิบัติการประจ าปีเพือ่ให้สอดคล้อง
กับการจัดกลุ่มอุดมศึกษากลุ่มที่ ๔ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลัก
ศาสนา (Moral and Intellectual Cultivation)



๓ การพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีสติ ปัญญาและคุณธรรม
ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ผสานหลกัพทุธศาสนากับ
หลักวิชาการ

- การก าหนดผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (OBE) เชน่
การจัดการเรยีนการสอนโดยใหน้ิสติมีความรู้ปฏิบัติได้
และเนน้หลกัธรรมทางพทุธศาสนาเปน็หลัก

- การจัดสานเสวนาทางพระพุทธศาสนาโดยเชิญ
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาบรรยายแลกเปลีย่น
ความรู้และประสบการณ์



๔. การให้ความส าคัญกับการวิจัยและการสรา้งนวัตกรรมโดยยึดหลักศาสนาฯ

“จัดให้มีหน่วยวิจัยภายในวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี
มีคณะกรรมการประจ าหน่วยวิจัย นอกจากนี้ยังจัดให้มี
การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยตลอดปีงบประมาณ
สนับสนุนส่งเสริมให้นักวิจัยสร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมโดยยึดหลักศาสนา ”



๕. การน าค าสอนของพุทธศาสนา มุง่พฒันาจิตใจ สติ ปัญญา และพฤติกรรมของ
ประชาชน เพื่อให้เกิดสันติสุขและความสามัคคี

“วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี มีการปรับ
แผนการด าเนินงานโครงการธรรมสัญจร
พัฒนาจิตใจโดยใช้ระบบออนไลน์



๓. บทบาทการสร้างภาคเีครือข่ายในพืน้ที่ตั้งของส่วนงาน

๑ .ร่วมกับจั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี , องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ จัด
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ,
งานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า ฯลฯ
๒. การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ด้านการเรียนการ
สอนและการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี , มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
๓. การถ่ายทอดศิลปะการแสดงมโนราห์แก่เยาวชนในชุมชน



๓ .สร้างภาคีเครือข่ายหน่วยงาน
ภา ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ชน  ตลอ ดถึ ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัด     
สุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง

๔. ร่วมกับชุมชนเพือ่พัฒนาเชิงพืน้ที่
ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัด
ใกล้เคียง



หัวข้อที่ ๔ จุดแข็ง/จุดอ่อนของส่วนงาน

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)
๑. อยู่ภายใต้บารมี หลวงพ่อพัฒน์ นารโท วัดพัฒนาราม
๒. สถานที่ตั้งอยู่ใจกลางการคมนาคมเมืองสุราษฎร์ธานี

๓. คณะสงฆ์ ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุน

๔. มีความโดนเด่นด้านผู้น าทางพระพุทธศาสนา

๕.บุคลากรมีความสามัคคี และอุทิศตนเพ่ือองค์กร

๑. คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สกอ. ก าหนด

๒. คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยน้อย
๓. นิสิตมีความแตกต่างด้านพื้นฐาน อายุ การศึกษา อาชีพ

๖.นิสิตที่จบการศึกษามีความมั่นคงด้านอาชีพ



หวัข้อที่ ๕ ปัญหาอปุสรรค์ในการด าเนินงาน

๑. การขยายตัวของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีมากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน

๒. ค่านิยมของผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

๓. ศาสนทายาทลดลง

๔. งบประมาณในการพัฒนาเชิงรุกไม่เพียงพอ



หัวข้อ ๖ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ส่วนงานได้ด าเนินการดังนี้

มิติการบริหาร

๑. การดูแลบุคลากร และนิสิต โดยมอบถุงยัง
ชีพ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙

๒. การบริหารบุคลากรและดูแลนิสิต
ด้วยการใช้ระบบออนไลน์
๓. ออกเยี่ยมประชาชนและมอบถุงยัง
ชีพเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ



มิติการเรียนการสอน

๑. ความยืดหยุ่นในการใช้เวลาในการเรียนการสอน ลด
ชั่วโมงเรียนรู้ผ่านจอส าหรับนิสิต

๒. ปรบัการเรียนการสอนให้เป็นไปตามสถานการณ์
๓. ใช้ระบบออนไลน์ในการเรียนการสอน
๔. การควบรวมรายวิชาที่มีเนือ้หาเหมอืนกันหรือคล้ายกัน
๕. วัดผลจากอัตราการเข้าชัน้เรียนและพฤติกรรมการเรียน



มิติการบริการวิชาการแก่สงัคมและชมุชน

๑. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ วิทยาลัยสงฆ์
สุราษฎร์ธานีบริการวิชาการชุมชนดอนตะโกด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม, ชุมชนวัดบางสวรรค์ด้านการวิจัย,  ชุมชนศรีควนทองด้านการ
จัดสวัสดิการชุมชน และเศรษฐกิจพอเพียง

๒. บริการสังคมและชุมชนไดแ้จกถุงยังชีพเฉพาะผู้ที่ถูกกักตัว

๓. วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดกลางใหม่ฌาปนกิจ
ศพผูเ้สยีชีวิตจากการติดเช้ือโควิด ๑๙




