
 
 
 

ปฏทิินด ำเนินงำน 
โครงกำรอบรมพระธรรมทูตสำยต่ำงประเทศ รุ่นที่ ๒๕ (ปีงบประมำณ ๒๕๖๒) 

ระหว่ำงวันจันทร์ ที่ ๔ มีนำคม – วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒  
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รำยละเอียด สถำนที่/เวลำ 

กำร 
รับสมัคร 

ตั้งแตว่ันพฤหัสที ่ ๖  ธันวาคม 
๖๑ ถึง วันอังคารที ่๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๖๒ 
 
(ปิดรับสมัคร วันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๖๒ 
เวลา ๑๖.๐๐ น.) 
 

เปิดรับสมัครพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
- อายุไม่เกิน ๖๐ ปี 
- มีพรรษา ๕ ขึ้นไป 
- วุฒิการศึกษา นักธรรมเอก หรือเปรียญธรรมขึ้นไป 
- ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท 
- รูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน ๔ รูป และ ๒x๒ นิ้ว จ านวน 
๔ รูป (พ้ืนหลังสีขาว) 
- คุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักฐานการรับสมัคร    
  (ให้น าตัวจริงมาแสดงด้วย) 
  ค่าใช้จ่าย 
- ค่าลงทะเบียน 
- ค่าลงทะเบียน ภาคศึกษาดูงานดินแดนพุทธภูมิ 
  ประเทศอินเดีย-เนปาล  

๑. กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ห้อง D ๓๐๐ ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๖๕  
          (ปิดรับสมัคร วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.) 
 

๒. วิทยาลัยพระธรรมทูต ห้อง ๒๐๘ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ ฯ เวลา ๑๓.๐๐ 
– ๒๐.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๓ ๕๓๖๘ 

(ปิดรับสมัคร วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.) 
 
ดาวโหลดเอกสารใบสมัครและรายละเอียดการสมัครได้ที่ 

www.odc.mcu.ac.th 

กำรสอบ
คัดเลือก 

วันพุธ ที ่๑๓ กุมภาพันธ์ ๖๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ www.odc.mcu.ac.th ,  www.mcu.ac.th 
วันศุกร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๖๒ 
(ข้ึน ๑๑ ค่ า เดือน ๓) 

สอบความรู้เบื้องต้น (ข้อเขียน)  ๓ รายวิชา 
๑. พระพุทธศาสนา ๒. ภาษาอังกฤษ ๓. ความรู้ทั่วไป 

ณ อาคารเรียนรวม ห้องเธียร์เตอร์ D โซน D ชั้น ๑  มจร อยุธยา 
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เข้าห้องสอบ เวลา ๐๘.๓๐ น.  
     สอบภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น. 
     สอบภาคบ่าย เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

http://www.odc.mcu.ac.th/
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/รำยละเอียด สถำนที่/เวลำ 
วันเสาร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๖๒ 
(ข้ึน ๑๒ ค่ า เดือน ๓) 

๑. ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ (กรรมการ) 
๒. สอบสัมภาษณ์ (ผู้เข้าสอบ) 
๓. ประชุมพิจารณาผล (กรรมการ) 
 

อาคาร  มวก ๔๘ พรรษา  
๑. ประชุมคณะกรรมการ เวลา ๐๘.๐๐ น.  
๒. สอบสัมภาษณ์  
     ภาคเช้า เวลา ๐๙.๓๐–๑๑.๓๐ น. 
     ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
๓. ประชุมพิจารณาผล  เวลา ๑๖.๐๐ น.  

วันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๖๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม รุ่นที่ ๒๕ ๑. หน้าห้องกองวิเทศสัมพันธ์ ห้อง D ๓๐๐ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม มจร  
อยุธยา 
๒. หน้าห้องวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ 
๓. เว็บไซด์วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th 
๔. เว็บไซด์ มจร www.mcu.ac.th  

ลงทะเบียน วันจันทร์ ที่ ๔ มีนาคม ๖๒  
(ข้ึน ๑ ค่ า เดือน ๔) 

- ลงทะเบียน - เข้าท่ีพัก  
  (ผู้ไม่มาหรือมาเลยเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์) 
- อบรมระเบียบ  วิธีปฏิบัติ 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.  
กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม โซน D ห้อง D ๓๐๐  
ชั้น ๓ มจร วังน้อย อยุธยา 
 

พิธีเปิด 
 

วันจันทร์ ที่ ๔ มีนาคม ๖๒  
เวลา ๑๕.๐๐ น. 

- ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้น 
- พิธีปฐมนิเทศเปิดโครงการอบรม 

ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้น ณ อาคารเรียนรวม ห้องเธียร์เตอร์ D โซน D ชั้น ๑ 
พิธีเปิด ณ อาคารมวก ๔๘ พรรษา มจร อยุธยา 

กำรอบรม 
  

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ถึง 
๓๑ พฤษภาคม ๖๒ 

-อบรมภาควิชาการ 
-อบรมภาคสาธารณูปการ 
-อบรมภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
-อบรมภาคศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล 
-อบรมภาคฝึกทักษะและประสบการณ์พิเศษ 

-อาคารเรียนรวม ห้องเธียร์เตอร์ D โซน D ชั้น ๑  มจร  
  อยุธยา 
-ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
-มหาจุฬาอาศรม จ.นครราชสีมา และวัดป่าฉิมกลาง จ.สระบุรี 
-ประเทศอินเดีย-เนปาล 

 วันที่ ๔ – ๑๓ มีนาคม ๖๒ อบรมภาควิชาการ ๑/๕ มจร  อยุธยา 
 วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม  ปฐมนิเทศ(เช้า) เตรียมการเดินทาง(บ่าย) บรรยาย(ค่ า) มจร  อยุธยา 
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 วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม  
(ข้ึน ๘ ค่ า เดือน ๔) 

-เดินทาง บรรยาย ปฐมนิเทศ 
-เดินธรรมยาตรา/ส ารวจสถานที่สาธารณูปการ 

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

 วันที่ ๑๓ –๑๕ มีนาคม  ภาคสาธารณูปการ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 
 วันเสาร์ ที่ ๑๖ มีนาคม – วัน

อาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน  
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ( ๓๐ วัน) ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

 วันที่ ๑๕ – ๑๖ เมษายน อบรมวิชาการ ๒/๕  
วิปัสสนากรรมฐานภาคภาษาอังกฤษ  

มหาจุฬาอาศรมและวัดป่าฉิมกลาง 

 วันพุธที่ ๑๗ เมษายน – วันพุธ 
ที ่๑ พฤษภาคม  

-ปฐมนิเทศไปอินเดีย 
-อบรมภาคศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล 

วัดป่าฉิมกลาง 
ประเทศอินเดีย-เนปาล 

 วันที่ ๑๘ – ๓๐ เมษายน -เดินทางไป-กลับ อินเดีย 
 วันที่ ๑ พฤษภาคม  ไปวัดสุวรรณภูมิฯ และกลับถึง มจร อยุธยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จ.สมุทรปราการ 
 วันที่ ๒ - ๑๔ พฤษภาคม  -อบรมวิชาการ ๓/๕ มจร อยุธยา   
 วันที่ ๔-๖ พฤษภาคม  -ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร. ๑๐  
 วันที่ ๑๕ – ๑๘ พฤษภาคม การอบรมทักษะและประสบการณ์พิเศษ (วิสาขะ) มจร อย UNASCAP พุทธมณฑล และสนามหลวง 
 วันที่ ๑๙-๒๒ พฤษภาคม  - อบรมวิชาการ ๔/๕ มจร อยุธยา   
 วันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม  การอบรมทักษะและประสบการณ์พิเศษ (งาน

ปริญญา) 
มจร อยุธยา   

 วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤษภาคม  - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
- พิธีการปิดโครงการฯ, มอบวุฒิบัตร  

- อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มจร อยุธยา 
- เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

 วันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม - อบรมวิชาการ ๕/๕  
- สอบความรู้ 

มจร อยุธยา   

พิธีปิด วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๖๒  - สรุปประเมินผล  
- ปิดกิจกรรม 

 อาคารเรียนรวม ห้องเธียร์เตอร์ D โซน D ชั้น ๑  มจร อยุธยา 
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