
เน้ือหาสําหรับผูสื่อขาว 
-------------------- 

หัวขอขาว : พระนิสิต มจร จังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัตวิิปสสนากรรมฐานถวายเปนพระราชกุศลฯ  
       และเปดรับสมัครหลักสตูรการบริหารกิจการคณะสงฆ และปริญญาตรี ปการศกึษา ๒๕๕๒ 
  
เน้ือหาขาว 
  เม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ พระนิสติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาวิชา  การ
จัดการเชิงพุทธ และนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรการ
บริหารกิจการคณะสงฆ หนวยวทิยบริการ วัดหนองขุนชาต ิ
จังหวัดอุทัยธานี จํานวน ๑๒๐ รูป เขาปฏบิัตวิิปสสนา
กรรมฐาน ณ วัดสุวรรณบรรพต ตําบลสขุฤทยั อําเภอหวยคต 
จังหวัดอุทัยธานี ระหวางวนัที่ ๘ – ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
โดยมีสังฆาธกิารระดับสูงในจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัด
นครสวรรคประกอบดวยพระอุทัยธรรมานวุัตร รองเจาคณะจังหวัดอุทัยธานี, ผูอํานวยการหนวยวิทยบริการ วดัหนองขุน
ชาติ จังหวัดอุทัยธานี, เจาคณะอําเภอ, เจาคณะตําบล, เจาอาวาส, ขาราชการ พอคา ประชาชน เขารวมจํานวนมาก 
 การปฏิบัตวิิปสสนากรรมฐานของพระนิสิต (พระสังฆาธิการ) ครั้งน้ี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค  

๑. เพ่ือใหคณาจารย บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทัว่ไปได
รวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีดวยการทําความดี
ถวายเปนพระราชกุศลและรวมกิจกรรมเทดิพระเกียรติโดย
พรอมเพรียงกัน 

๒. เพ่ือสรางเสริมทัศนคติที่ดีงามในการศึกษาและปฏิบตัธิรรม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาใหแกผูปฏบิัตธิรรมจนสามารถ
นําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวติไดอยางถูกตอง นํามาซึ่ง
สันติสุข 

๓. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวทิยาลัยกบัทองถิ่น
อันเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของชมุชนในลักษณะที่

เกื้อกูลกันตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
  กิจกรรมของโครงการประกอบดวย การสวดมนต การ
ปฏิบัตวิิปสสนากรรมฐาน น่ังสมาธิ เดินจงกรม ฟงธรรมบรรยาย
จากวิปสสนาจารย ตั้งแตเวลา ๐๔.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. ทุกวัน  
 



 การดําเนินโครงการปฏิบัตวิิปสสนากรรมฐานของพระนิสิตมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย หนวย
วิทยบริการ วดัหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี จัดขึ้นเปนประจําทุกป ระหวางเดือนกุมภาพันธของทุกป ในป ๒๕๕๒ ได
กําหนดระหวางวันที่ ๘ – ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ณ วัดสุวรรณบรรพต ตําบลสุขฤทยั อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี 
ซ่ึงมีสถานที่สบาย สะดวก เหมาะแกการเจริญวิปสสนากรรมฐาน  
 
  ผูมีจิตศรัทธา ติดตอสอบถามและรวมเปนเจาภาพถวายภัตตาหารเชา-เพล และน้ําปานะไดที่ พระเดชพระคุณ
พระอุทัยธรรมานุวัตร เจาอาวาสวัดของขุนชาติ โทร 056-531-296, 087-207-2423 หรือ 089-203-3975 
  

 หนวยวทิยบรกิาร วัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี  
ตั้งอยู ณ วัดหนองขุนชาต ิ ตําบลหนองสรวง อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี เริ่มเปดสอนครั้งแรก หลักสูตรประกาศนียบตัร 

การ บริหารกิจการคณะสงฆ (ปปส.) ปพุทธศักราช ๒๕๕๐ มีพระ
สังฆาธิการเขาศึกษารุนแรก จํานวน ๕๖ รูป และเริ่มเปดสอน
หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการจัดการเชิงพุทธ ในปพุทธศักราช 
๒๕๕๑ มีพระสังฆาธิการเขาศึกษารุนแรก จํานวน ๕๔ รูป  
 
  

ในปการศึกษา ๒๕๕๒ น้ี หนวยวทิยบรกิาร วัดหนองขุนชาติ ได
กําหนดเปดปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารัฐศาสตร 
(วิชาเอกบริหารรัฐกิจ) สําหรับพระภิกษ-ุสามเณร และคฤหัสถ  
เปดรับสมัครขายใบสมัคร  และรับสมัคร ตั้งแตเดือนมีนาคม – 
เมษายน ๒๕๕๒ และเปดสอนในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒   
 
 
คุณสมบัติของผูสมัคร 
 ๑. คุณสมบัตขิองพระภิกษุสามเณรผูสมัครเขาศึกษา 

(๑) เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค  และตองศกึษาวิชา
สามัญเพ่ิมเตมิตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด หรือ   
(๒) เปนผูสอบไดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศกึษาตอนตน หรือ 
(๓) เปนผูสอบไดเปรียบธรรม ๓ ประโยค และไดรับ
ประกาศนียบตัรอ่ืนที่มหาวทิยาลัยรบัรอง หรือ 
(๔) เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศกึษา หรือ 



 (๕)  เปนพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัตธิรรมที่สําเร็จการศกึษาหลักสตูรประกาศนียบตัรการบริหารกิจการคณะ
สงฆ (ป.บส.)หรือเทียบเทา  หรือ 
  (๖)  เปนพระสังฆาธิการหรอืครูสอนพระปริยัติธรรมทีส่อบไดนักธรรมชั้นเอกและสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ 
  (๗) เปนผูสอบไดนักธรรมชั้นเอก และสาํเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และ
ตองศึกษาวิชาภาษาบาลี ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  ยกเวนผูสําเรจ็การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรสาขาวิชาภาษา
บาลีที่มหวทิยาลัยรับรอง หรือ 
  (๘) เปนผูสําเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผูไดรับประกาศนยีบัตรอ่ืนที่มหาวิทยาลยัรับรอง และ
ตองศึกษาวิชาภาษาบาลี ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต ยกเวนผูสําเรจ็การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัร สาขาวิชาภาษา
บาลีที่มหาวทิยาลัยรับรอง  หรือ 
  (๙) เปนผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑที่สภา                     
วิชาการกําหนด 
  (๑๐) ไมเคยถกูคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  เพราะความผิดทางความประพฤติ
หรือวินัย 
 ๒. คุณสมบัติของคฤหัสถผูสมัครเขาศึกษา 
  (๑) เปนผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา 
๓ ประโยค และตองศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมเติมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ  
  (๒) เปนผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา 
๓ ประโยค และสําเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนตน 
หรือ  (๓) เปนผูสอบไดเปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา 
๓ ประโยค และไดรับประกาศนียบตัรอ่ืนที่มหาวิทยาลยัอ่ืน
รับรอง หรือ (๔) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศึกษา 
หรือ  (๕) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผูไดรับประกาศนียบตัรอ่ืนที่มหาวิทยาลัย
รับรอง และตองศึกษาวิชาภาษาบาลีไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  ยกเวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 
สาขาวิชาภาษาบาลทีี่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
  (๖) เปนผูที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาเปนกรณีพิเศษ เพ่ือขอรบัปริญญาตามเกณฑที่สภาวิชาการ
กําหนด  (๗) ไมเคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  เพราะความผดิทางความประพฤติ
หรือวินัย 
 
 ติดตอสอบถามและสมัครดวยตนเอง ที่ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหนองขุนชาติ อําเภอ
หนองฉาง จังหวัดอุทัยธาน ีโทร 056-531-296, 087-207-2423 หรือ 089-203-3975  หรือที่เวบ็ไซต www.mcu.ac.th 
 
 ขาวโดย พระมหาศรีทนต สมจาโร ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ  


