ปฏิทินดาเนินงาน โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ (ปีงบประมาณ
๒๕๕๙)
ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม - วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ช่วงกิจกรรม
การรับสมัคร

วัน/เดือน/ปี
วันนี้ - ๖
มีนาคม
๒๕๕๙

กิจกรรม/รายละเอียด
เปิดรับสมัครพระภิกษุมีพรรษา ๕

สถานที/่ เวลา

๑. กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม
ขึ้นไป, ระดับ ป.ตรี หรือสูงกว่า ป. มหาวิทยาลัย
ตรี
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วังน้อย
- ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท

อยุธยา ห้อง D 300

- รูปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๔ รูป และ ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๒ นิ้ว จานวน ๔

ชั้น ๓) เวลา

รูป (พื้นสีขาว)
หลักฐานการรับสมัคร (ให้นาตัว

๒. วิทยาลัยพระธรรมทูต
อาคาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์

จริงมาแสดงด้วย)

กรุงเทพฯ เวลา ๐๙.๓๐-๑๙.๐๐ น.

- เอกสารอื่น ๆ ทีก
่ าหนดไว้ใน

- ค่าลงทะเบียน
ภาค
สาธารณูปการ
ภาควิปัสสนา
กรรม ฐาน
และภาควิชาการ
๓,๕๐๐ บาท (เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการอบรม)
- ค่าลงทะเบียน ภาคฝึกทักษะ
ประสบการณ์และศึกษาดูงาน
กิจการพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ อินเดีย-เนปาล
ช่วงกิจกรรม
การประกาศ
ผู้มีสิทธิ์สอบ

๑๕,๐๐๐ บาท
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม/รายละเอียด
วันจันทร์ ๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบ
มีนาคม
๒๕๕๙

สถานที/่ เวลา
๑. กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม
มจร วังน้อย อยุธยา ห้อง D 300 ชั้น ๓

๒. วิทยาลัยพระธรรมทูต อาคาร มจร
วัดมหาธาตุ
ท่าพระจันทร์
กรุงเทพฯ
๓. เว็บไซต์ วิทยาลัยพระธรรมทูต
การสอบ
คัดเลือก

วันพุธ ๙
มีนาคม
๒๕๕๙

www.odc.mcu.ac.th
สอบความรู้เบื้องต้น (ข้อเขียน) ๓ ณ อาคารเรียนรวม ห้องเธียเตอร์ ซี
โซนซี ชั้น ๑ ม จ ร อยุธยา
รายวิชา
๑. พระพุทธศาสนา ๒.

ภาษาอังกฤษ ๓. ความรู้ทั่วไป
วันพฤหัสบดี สอบสัมภาษณ์
๑๐ มีนาคม
๒๕๕๙
วันพฤหัสบดี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
๑๐ มีนาคม ให้เข้ารับการอบรม
๒๕๕๙

ณ อาคารเรียนรวม ม จ ร อยุธยา
ภาคเช้า เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑. กองวิเทศสัมพันธ์ ห้อง D 300 ชั้น
๓ อาคารเรียนรวม ม จ ร อยุธยา
๒. สานักงานรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการต่างประเทศ หน้าห้อง ๒๐๗ ม จ
ร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

๓. เว็บไซต์วิทยาลัยพระธรรมทูต
รายงานตัว

พิธีเปิด

ภาคฝึกปฏิบัติ
และศึกษาดู
งาน

www.odc.mcu.ac.th
วันศุกร์ที่ ๑๑ - ลงทะเบียน/รับเอกสาร/เข้าที่พัก กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม โซน
มีนาคม
ดี ห้อง D 300 ชั้น ๓
- ปฐมนิเทศเบื้องต้น/ แนะแนว
๒๕๕๙
ม จ ร อยุธยา
การอบรมเบื้องต้น
- ปฐมนิเทศทีอ
่ าคารเรียนรวม ห้องเธีย
เตอร์ซี โซนซี ชั้น ๑
วันเสาร์ที่ ๑๒ พิธีเปิดการโครงการอบรมฯ
- พิธีเปิด ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาธุระ
มีนาคม
ม จ ร อยุธยา
๒๕๕๙
วันที่ ๑๓ –
๒๓
มีนาคม
๒๕๕๙
(๑๐ วัน)

“ตามรอยบาทพระศาสดา”/
เดินทางไปภาคฝึกปฏิบัติและ
ศึกษาดูงาน การปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ณ แดนพุทธภูมิ และกราบ
นมัสการสังเวชนียสถาน ณ
ประเทศอินเดีย-เนปาล เพื่อระลึก
ถึงพระพุทธเจ้า และศึกษาพุทธ
ประวัติจากสถานที่จริง

- ประเทศอินเดีย-เนปาล จานวน ๑๐ วัน
- มีค่าใช้จ่าย สาหรับกิจกรรมนี้ ท่านละ
๑๕,๐๐๐ บาท โดยผู้เข้ารับการอบรม
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทุกรูป จึงจะถือว่า
ผ่านการอบรม และได้รับวุฒิบัตร

กิจกรรม
สาธารณูปการ

วันที่ ๒๔
มีนาคม

อบรมกิจกรรมสาธารณูปการ

ฝ่ายพัฒนาศาสนาแคมป์สน ต.แคมป์สน
อ.เขาค้อ

– ๔ เมษายน
จ. เพชรบูรณ์
๒๕๕๙
(๑๒ วัน)
ภาควิปัสสนา
วันที่ ๕
อบรมกิจกรรมวิปัสสนากัมมัฎฐาน ฝ่ายพัฒนาศาสนาแคมป์สน ต.แคมป์สน
กรรมฐาน
เมษายน
อ.เขาค้อ
–๕
จ.เพชรบูรณ์
พฤษภาคม
๒๕๕๙ (๑
เดือน)
ภาคฝึกทักษะ วันที่ ๖ – ๘ ฝึกภาคปฏิบัติงานปฏิคม ในพิธี
วันประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหา
และ
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุม
พฤษภาคม ประสาทปริญญา
ประสบการณ์
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา
๒๕๕๙
พิเศษ
กรณราชวิทยาลัย
ภาควิชาการ วันที่ ๙ – ๑๕ อบรมภาควิชาการ ช่วงที่ ๑
อาคารเรียนรวม ห้องเธียเตอร์ ดี โซนดี
ช่วงที่ ๑
ชั้น ๑ ม จ ร อยุธยา เช้า ๐๙.๐๐พฤษภาคม
๑๑.๐๐ น. / บ่าย ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๒๕๕๙
เย็น ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.

ภาคฝึกทักษะ
และ
ประสบการณ์
พิเศษ
ภาควิชาการ
ช่วงที่ ๒

พิธีปิด

วันที่ ๑๖ –
๑๙
พฤษภาคม
๒๕๕๙
วันที่ ๒๐
พฤษภาคม –
๘ มิถุนายน

ฝึกภาคปฏิบัติงานปฏิคม “วิสาขบู
ชาโลก”

๑. มจร อยุธยา
๒. ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

อบรมภาควิชาการ ช่วงที่ ๒

อาคารเรียนรวม ห้องเธียเตอร์ ดี โซนดี
ชั้น ๑ ม จ ร อยุธยา เช้า ๐๙.๐๐๑๑.๐๐ น. / บ่าย ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
เย็น ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.

วันที่ ๙
พิธม
ี อบวุฒิบัตรและปิดโครงการฯ ห้องประชุม อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา ม
มิถุนายน
รุ่นที่ ๒๒
จ ร อยุธยา
๒๕๕๙
หมายเหตุ ปฏิทินการดาเนินงานนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

