
โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

และเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
-------------------------------------------------------- 

 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒ (ODB 22) 
 : Overseas Dhammaduta Bhikkhus Class 22  
๒. ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยพระธรรมทูต รหัสโครงการ : วท.๐๐๑ 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. โครงการเชื่อมโยงกับแผนฯ ๑๑ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๑๓/ KPI ๑๓.๔ 
 
๕. หลักการและเหตุผล 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสร้างสันติสุข 
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมให้อยู่รวมกันอย่างมีความสุข ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่มวล
มนุษยชาติ ตามอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง
ตามพันธกิจของคณะสงฆ์ไทย ทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษา
สงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ ที่นี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

งานอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเป็นอีกงานหนึ่งของคณะสงฆ์ไทยที่มีพัฒนาการมาทั้งหลักสูตร
และการด าเนินการมาโดยล าดับเพ่ือสนองงานดังกล่าว คือเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ และด าเนินการในปี พ.ศ. 
๒๕๑๐–๒๕๑๑ แต่ก็หยุดชะงักไป ต่อมาคณะสงฆ์ได้อนุมัติและมอบหมายการด าเนินการอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 
๒๕๓๘ เฉพาะฝ่ายมหานิกาย ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับด าเนินการใน
หลักสูตรวุฒิบัตรมาจนปัจจุบัน ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา   สมัชชาสงฆ์ไทย
ในสหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล องค์กรพระธรรมทูตไทยในโอเชี่ยนเนีย องค์พระ
ธรรมทูตในภูมิภาคต่าง ๆ และองค์กรร่วมมือ ได้จัดอบรมไปแล้ว ๒๑ รุ่น มีพระธรรมทูตผ่านการอบรมจ านวน 
๑,๕๔๗ รูป และได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

ถึงจะมีผู้ผ่านการอบรมไปปฏิบัติหน้าที่แล้ว แต่ก็ยังมีความต้องการรับพระธรรมทูตไปปฏิบัติงานอีก
จ านวนมาก พร้อมทั้งต้องปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการอบรมให้เข้มข้นมากขึ้น  
 

เพ่ือการดังกล่าว ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จึงร่วมกับองค์กรร่วมมือจัดท าโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ขึ้น เป็นปีที่ ๒๒ อันจะ
เป็นการสนองงานของคณะสงฆ์ที่จะส่งพระธรรมทูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ซึ่งจะต้อง
เตรียมการให้พระธรรมทูตมีความพร้อมในระดับหนึ่ง ทั้งพ้ืนฐานการเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ การรู้จัก
แก้ปัญหา ปลูกฝังความศรัทธา ความสามัคคี และฝึกทักษะการท างานร่วมกัน พร้อมกันนั้น ถือโอกาสร่วม
เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ไปในโอกาสนี้   

 
๖. วัตถุประสงค์ 

๖.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเฉลิมพระเกียรติ ๘๔   
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

๖.๒  เพ่ือพัฒนาพระธรรมทูตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ปลูกฝังศรัทธาและ 
 อุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 



๖.๓  เพ่ือฝึกให้พระธรรมทูตมีความเข้าใจในหลักการแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สามารถ
สอนธรรมน าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได ้

๖.๔  เพ่ือพัฒนาพระธรรมทูตให้ทักษะการท างานร่วมกัน และส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ 
๖.๕  เพ่ือสนองงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของคณะสงฆ์ 

 
๗. กลุ่มเป้าหมาย  

พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน ๘๙ รูป 
 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ๘.๑  วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๘.๒  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๘.๓  กรมการศาสนา 
๘.๔  สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา 
๘.๕  พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล 
๘.๖  สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป 

 ๘.๗  องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ 
๘.๘  สมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์ 

 ๘.๙  องค์กรพระธรรมทูตไทยในโอเชียนเนีย 
 ๘.๑๐  มูลนิธิพร รัตนสุวรรณ 
 ๘.๑๑  คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั่ง 
 
๙. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม – วนัที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (รวม ๓ เดือน) 
 
๑๐. สถานทีด่ าเนินงาน 
 ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 
 ๑๐.๒ ศูนย์พัฒนาศาสนา (แคมป์สน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.เขาค้อ            
จ.เพชรบูรณ์ 
  ๑๐.๓ วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย 
  
๑๑. วิธีการด าเนินงาน 
 ๑๑.๑  ประชุมงานอ านวยการ / และประชุมเสวนางานอบรม 
  ๑๑.๒  ขออนุมัติโครงการฯ 
 ๑๑.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ 
 ๑๑.๔  ประชุมคณะกรรมการ 
 ๑๑.๕  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
 ๑๑.๖  ด าเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม (รับสมัคร ทดสอบข้อเขียน สัมภาษณ์) 
 ๑๑.๗  ประสานงานเชิญวิทยากรและงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๑.๘  ก าหนดการแบบการอบรมและจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์  
 ๑๑.๙  ด าเนินการอบรม  
 ๑๑.๑๐  ประเมินผลการอบรม 



 ๑๑.๑๑  ปัจฉิมนิเทศ มอบวุฒิบัตร และปิดการอบรม 
 ๑๑.๑๒ สรุปเอกสารและประเมินผลการโครงการอบรม 
 
๑๒. วิทยากร  
 ๑๒.๑ ผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑๒.๒ พระเถระผู้ทรงคุณวุฒิ และพระวิปัสสนาจารย์ที่คณะกรรมการคัดเลือก 
 ๑๒.๓ พระธรรมทูตผู้มีประสบการณ์จากประเทศต่างๆ 
 ๑๒.๔  ผู้บริหารจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศ 
 ๑๒.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และผู้เชี่ยวชาญในภาคส่วนอ่ืนๆ 
  
๑๓. หลักสูตร  
 ด าเนินการอบรมด้วยหลักสูตรที่มีทั้งวิชาการ จ านวน ๒๑ รายวิชา และภาคปฏิบัติ ๕ กิจกรรม รวม
ระยะเวลาอบรม ๙๐ วัน  คือ 

๑๓.๑ ภาควิชาการ เป็นการบรรยาย อภิปราย ชักถาม การประชุมกลุ่มย่อย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า การฝึกปฏิบัติ และการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง อบรม         
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 

๑๓.๒ ภาคปฏิบัติ แบ่งออกเป็น ๕ กิจกรรม คือ 
 ๑) กิจกรรมสาธารณูปการ  ฝึกปฏิบัติงานนวกรรมการก่อสร้าง งานพุทธเกษตรสาธิต หรือ

ซ่อมแซม เป็นเวลา ๒๐ วัน เพ่ือฝึกการท างานเป็นทีม การวางแผน การตัดสินใจ การมีจิตอาสา จัดอบรม ณ 
ฝ่ายพัฒนาศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (แคมป์สน) หรือสถานที่ ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 ๒) กิจกรรมการฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงาน การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ ณ แดนพุทธภูมิ  และกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล เพ่ือระลึกถึงพระ
ศาสดา เป็นเวลา ๑๕ วัน 

๓) กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔ 
เป็นเวลา ๓๐ วัน ณ ศูนย์พัฒนาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (แคมป์สน) อ.เขาค้อ           
จ.เพชรบูรณ์ 

 ๔) กิจกรรมฝึกทักษะและประสบการณ์พิเศษ เพ่ือฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การบริหาร
จัดการ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การมีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตอาสา มีศรัทธาในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย
ฝึกทักษะปฏิบัติงานการต้อนรับ (ปฏิคม) ในงานพิธีประสาทปริญญา และงานวิสาขบูชาโลก หรืองานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  

  ๕) กิจกรรมและการประเมินผลฝึกอบรม  กิจกรรมการอบรมมีลักษณะการบูรณาการ
ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การบรรยาย อภิปราย ซักถาม การประชุมกลุ่มย่อย การศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า การฝึกปฏิบัติ  และการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 
๑๔. ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ รวมทั้งสิ้น  ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

 ๑๕.๑  กิจกรรมฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานฯ ประเทศอินเดีย-เนปาล 
  (ค่าเครื่องบิน ค่าพาหนะ ต่อตอบแทนพระวิทยากร ค่าอาหาร ค่าบ ารุงสถานที่ และอ่ืน ๆ) 
   จ านวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๕.๒ กิจกรรมภาควิชาการและภาควิปัสสนากรรมฐาน จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๕.๓ งานสาธารณูปการ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท 



 
 หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

 
๑๕. ที่มาของงบประมาณ 
 ๑๕.๑ มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๕.๒ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ๑,๒๒๐,๐๐๐  บาท 
     และส านักงานก ากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 
 ๑๕.๔ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา   ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๕.๕ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๕.๖ พระธรรมทูตสายโอเชียเนีย ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๕.๗ กรมการศาสนา   ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๕.๘ สมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์   ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๑๕.๙ ค่าสมัครของผู้เข้าอบรม    ๒๕,๐๐๐  บาท 
 ๑๕.๑๐ ค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม  ๑๔๐,๐๐๐ บาท    
 ๑๕.๑๑ การบริหารทั่วไป  ๓,๙๑๕,๐๐๐ บาท    
 
๑๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๖.๑ ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิม       
   พระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
          ๑๖.๒ ได้พัฒนาพระธรรมทูตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ปลูกฝังศรัทธาและอุดมการณ์ 
  ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 
         ๑๖.๓ ได้พัฒนาพระธรรมทูตให้มีทักษะการท างานร่วมกัน และส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ 
         ๑๖.๔ ได้พระธรรมทูตท่ีมีความเข้าใจในหลักการแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  
         ๑๖.๕ ไดส้นองงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย 
 

---------------------------------------------- 


