๑

ปฏิทินดาเนินงาน
โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)
ระหว่างวันที่ ๓ มีนาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ (๓ เดือน)
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
(ปิดรับสมัครวันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๒๐.๐๐ น.)

กิจกรรม/รายละเอียด
เปิดรับสมัครพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีพรรษา ๕ ขึ้นไป อายุไม่เกิน ๖๐ ปี
- วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก
- มีเปรียญธรรม หรือจบปริญญาตรีขึ้นไป
- ค่าสมัคร ๕๐๐ บาท
- รูปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๔ รูป และ ๒ x ๒ นิ้ว จานวน ๔
รูป (พื้นสีขาว)
- คุณสมบัติอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในหลักฐานการรับสมัคร
(ให้นาตัวจริงมาแสดงด้วย)
- ค่าลงทะเบียน ๓,๕๐๐ บาท (เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การอบรม)
- ค่าลงทะเบียน ภาคศึกษาดูงานดินแดนพุทธภูมิ
ประเทศอินเดีย-เนปาล ๑๕,๐๐๐ บาท

สถานที่/เวลา
๑. กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้อง D ๓๐๐ ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. โทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๘
๐๖๕
๒. วิทยาลัยพระธรรมทูต ห้อง ๒๐๘ อาคารมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ เวลา
๑๓.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๓ ๕๓๖๘
ดาวโหลดเอกสารใบสมั ค รและรายละเอี ย ดการสมั ค รได้ ที่
www.odc.mcu.ac.th

๒
กิจกรรม
การสอบ
คัดเลือก

วัน/เดือน/ปี
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กิจกรรม/รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

วันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑

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

วันเสาร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑. ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
๒. สอบสัมภาษณ์
๓. ประชุมพิจารณาผล

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม รุ่นที่ ๒๔

ลงทะเบียน วันเสาร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑

พิธีเปิด

วันเสาร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๖.๐๐ น.
การอบรม ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง
๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ (๓ เดือน)

- ลงทะเบียน - เข้าที่พัก
(ผู้ไม่มาหรือมาเลยเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ)์
- อบรมระเบียบ วิธีปฏิบัติ
- ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้น
- พิธีปฐมนิเทศเปิดโครงการอบรม
อบรมภาควิชาการ
อบรมภาคปฏิบัติวปิ ัสสนากรรมฐาน

สถานที่/เวลา
www.odc.mcu.ac.th
www.mcu.ac.th
ณ อาคารเรียนรวม ห้องเธียเตอร์ D โซน D ชั้น ๑ มจร อยุธยา
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ให้เข้าห้องสอบ เวลา ๐๘.๓๐ น.
สอบภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐ น.
สอบภาคบ่าย เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น.
อาคาร มวก ๔๘ พรรษา
๑. เวลา ๐๘.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการ
๒. สอบสัมภาษณ์
ภาคเช้า เวลา ๐๙.๓๐–๑๑.๓๐ น.
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๓. ประชุมพิจารณาผล
เวลา ๑๖.๐๐ น.
๑. กองวิเทศสัมพันธ์ ห้อง D ๓๐๐ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา
๒. วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ
๓. วิทยาลัยพระธรรมทูต www.odc.mcu.ac.th
๔. www.mcu.ac.th
๕. www.mcu.ac.th/site/office/coll_index.php
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม โซน D ห้อง D ๓๐๐
ชั้น ๓ มจร วังน้อย อยุธยา
ชี้แจงข้อมูลเบื้องต้น ณ อาคารเรียนรวม ห้องเธียเตอร์ C โซน C ชั้น ๑
พิธีเปิด ณ อาคารสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร อยุธยา
อาคารเรียนรวม ห้องเธียเตอร์ D โซน D ชั้น ๑ มจร อยุธยา
ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

๓

๓ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๔ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๘ มีนาคม – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
๑๘-๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

พิธีปิด

อบรมภาคศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล
อบรมภาคฝึกทักษะและประสบการณ์พิเศษ
อบรมภาควิชาการ
ภาคสาธารณูปการ
ปฏิบัติวปิ ัสสนากรรมฐาน

๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
๒๔ เมษายน – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๐ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๙-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อบรมภาควิชาการ
อบรมภาคศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล
สัมมนาสรุป อินเดีย – เนปาล
อบรมภาควิชาการ
การอบรมทักษะและประสบการณ์พิเศษ (งานปริญญา)
อบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ (วัดในกรุงเทพฯ)

๒๔-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒๙ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
วันเสาร์ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

การอบรมทักษะและประสบการณ์พิเศษ (วิสาขะ)
อบรมภาควิชาการ
- พิธีปัจฉิมนิเทศ มอบวุฒิบัตร และปิดโครงการอบรม

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๑๐ ธ.ค. ๖๐ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร

ประเทศอินเดีย-เนปาล
มจร อยุธยา
เดินทางไป ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
เดินทางไปมหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เดินทางไปศูนย์ปฏิบัติวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร
ณ วัดป่าฉิมกลาง อ.ปากช่อง
มจร อยุธยา
ประเทศอินเดีย-เนปาล
วัดสุวรรณภูมิ
อาคารเรียนรวม ห้องเธียเตอร์ D โซน D ชั้น ๑ มจร วังน้อย อยุธยา
มจร อยุธยา
พระแก้ว,วัดราชบพิตร, วัดมหาธาตุ (พักอาคาร มจร) , วัดโพธิ,์ วัดอรุณ
(พักโรงเรียน) , วัดสระเกศ (๑ เพล), วัดประยูร, วัดพิชัยญาติ, วัดปากน้า,
วัดนาคปรก (พัก), วัดยานนาวา
มจร อยุธยา UN และพุทธมณฑล จ.นครปฐม
อาคารเรียนรวม ห้องเธียเตอร์ D โซน D ชั้น ๑ มจร อยุธยา
- อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มจร อยุธยา
- เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

