
๑ 
 

 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
เรื่อง กำหนดสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

----------------------- 
 เพื่อให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสศาสตร
บัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามข้อบังคับ
และระเบียบของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปั สสนา
กัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึก
ภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศ เรื ่อง กำหนดสถานที่ภาคปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมฏัฐานของนิสิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้  

๑. ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดป่าศรี
เจริญธรรม ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น นิสิตทั้งหมดจำนวน ๑๘๔ รูป/คน ดังนี้ 

๑) พระวิปัสสนาจารย์และผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

๑.  พระครูภาวนาโพธิคุณ, ผศ.ดร. ประธานพระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๖-๒๑๙๔๕๕๔ 
๒.  พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. รองประธานพระวิปัสสนาจารย์ ๐๙๕-๔๓๑๖๒๕๔ 
๓.  พระครูสุตธรรมภาณี, ผศ.   พระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๙-๕๗๕๓๘๗๓ 
๔.  พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ  พระวิปัสสนาจารย์ ๐๖๔-๓๒๓๓๔๕๖ 
๕.  พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก พระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๔-๖๘๓๓๙๖๕ 

๖.  พระธีระพงษ ์ นรินฺโท,ดร. พระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๓-๑๖๙๙๔๕๖ 



๒ 
 

 

ที ่ ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๗.  พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี พระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๖-๘๖๔๔๔๖๗ 

๘.  พระสุกฤษ ภทฺรเมธี ผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ ๐๖๑-๐๔๙๒๕๕๒ 
๙.  พระภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน ผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ ๐๖๑-๐๖๒๒๕๔๒ 
๑๐.  พระมหาสมปอน สุจิตฺโต ผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ ๐๙๒-๓๘๓๕๑๗๖ 

 
๒) นิสิตที่เข้าปฏิบัติ 

ที ่ นิสิต ชั้นปี จำนวน 
 ระดับปริญญาตรี  

๑.  นิสิตบรรพชิต (สังคมศึกษา) ชั้นปีที่ ๑ ๑๑ รูป 
๒.  นิสิตบรรพชิต (การสอนภาษาไทย) ชั้นปีที่ ๑ ๘ รูป 
๓.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที่ ๑ ๑๓ รูป 
๔.  นิสิตบรรพชิต (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ ๑ ๕ รูป 
๕.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (รัฐประศาสนศาสตร์) ชั้นปีที่ ๑ ๒ รูป 
๖.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (นิติศาสตร์) ชั้นปีที่ ๑ ๑๐ รูป 
๗.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (พระพุทธศาสนา) ชั้นปีที่ ๑ ๕ รูป 
๘.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (ปรัชญา) ชั้นปีที่ ๑ ๕ รูป 

 รวมบรรพชิตทั้งสิ้น ๕๙ รูป 
๑.  นิสิตคฤหัสถ์ชาย (สังคมศึกษา) ชั้นปีที่ ๑      ๗ คน 
๒.  นิสิตคฤหัสถ์ชาย (การสอนภาษาไทย) ชั้นปีที่ ๑      ๓ คน 
๓.  นิสิตคฤหัสถ์ชาย ภาคปกติ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที่ ๑ ๖ คน 
๔.  นิสิตคฤหัสถ์ชาย (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ ๑ ๓ คน 
๕.  นิสิตคฤหัสถ์ชาย ภาคปกติ (รัฐประศาสนศาสตร์) ชั้นปีที่ ๑ ๒ คน 
๖.  นิสิตคฤหัสถ์ชาย ภาคปกติ (นิติศาสตร์) ชั้นปีที่ ๑ ๖ คน 

 รวมคฤหัสถ์ชายทั้งสิ้น ๒๗ คน 
๑.  นิสิตคฤหัสถ์หญิง  (สังคมศึกษา) ชั้นปีที ่๑  ๘ คน 
๒.  นิสิตคฤหัสถ์หญิง (การสอนภาษาไทย) ชั้นปีที ่๑  ๑๖ คน 
๓.  นิสิตคฤหัสถ์หญิง  ภาคปกติ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที ่๑  ๓ คน 
๔.  นิสิตคฤหัสถ์หญิง  (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที ่๑  ๒ คน 
๕.  นิสิตคฤหัสถ์หญิง ภาคปกติ (รัฐประศาสนศาสตร์) ชั้นปีที่ ๑ ๒ คน 
๖.  นิสิตคฤหัสถ์หญิง ภาคปกติ (นิติศาสตร์) ชั้นปีที่ ๑ ๗ คน 

 รวมคฤหัสถ์หญิงท้ังสิ้น ๓๘ คน 
 ระดับดุษฎีบัณฑิต  

๑.  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา  
ภาคปกติ คฤหัสถ ์

ชั้นปีที่ ๑ ๘ คน 



๓ 
 

 

ที ่ นิสิต ชั้นปี จำนวน 
๒.  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหาร

การศึกษา ภาคสมทบ คฤหัสถ์ 
ชั้นปีที่ ๑ ๒๒ คน 

๓.  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ภาคปกติ คฤหัสถ์ 

ชั้นปีที่ ๑ ๔ คน 

๔.  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษา ภาคสมทบ คฤหัสถ์ 

ชั้นปีที่ ๑ ๑๓ คน 

๕.  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ภาคปกติ คฤหัสถ์ 

ชั้นปีที่ ๒ ๙ คน 

๖.  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา  
ภาคปกติ คฤหัสถ์ 

ชั้นปีที่ ๒ ๔ คน  

 รวมนิสิตคฤหัสถ์ระดับดุษฎีบัณฑิตทั้งสิ้น ๖๐ คน 
 รวมคฤหัสถ์ทั้งสิ้น ๖๐ คน 

รวมบรรพชิต/คฤหัสถ์ทั้งสิ้น ๑๘๔ รูป/คน 
 

๒. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดป่า

บ้านย่างหย่อง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นิสิตทั้งหมดจำนวน  ๑๑๖ รูป/คน ดังนี้ 

๑) พระวิปัสสนาจารย์และผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

๑.  พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,รศ.ดร.  ประธานพระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๘-๗๔๗๔๙๒๗ 
๒.  พระครูคัมภีร์ธรรมานุวัตร,ดร. พระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๗-๘๖๕๕๕๑๔ 
๓.  พระครูสมุห์สำรวย รกฺขิตจิตฺโต พระวิปัสสนาจารย์ ๐๖๑-๐๘๗๐๘๖๕ 
๔.  พระมหาสำราญ กมฺมสุทฺโธ,ผศ.ดร. พระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๖-๒๒๑๖๒๒๘ 

๕.  พระฮอนด้า วาทสทฺโท,ดร. พระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๔-๖๐๒๔๑๓๒ 

๖.  พระมหาปพน กตสาโร, ผศ.ดร. พระวิปัสสนาจารย์และเลขานุการ ๐๙๒-๓๘๓๕๑๗๖ 

๒) นิสิตที่เข้าปฏิบัติ 
ที ่ นิสิต ชั้นปี จำนวน 

 ระดับปริญญาตรี  
๑.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (สังคมศึกษา) ชั้นปีที่ ๒ ๑๕ รูป 
๒.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ ๒ ๗ รูป 
๓.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (นิติศาสตร์) ชั้นปีที่ ๒ ๓ รูป 
๔.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (พระพุทธศาสนา) ชั้นปีที่ ๒ ๙ รูป 
๕.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (ปรัชญา) ชั้นปีที่ ๒ ๓ รูป 
๖.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (การสอนภาษาไทย) ชั้นปีที่ ๒ ๘ รูป 
๗.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที่ ๒ ๙ รูป 



๔ 
 

 

ที ่ นิสิต ชั้นปี จำนวน 
๘.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (รัฐประศาสนศาสตร์) ชั้นปีที่ ๒ ๒ รูป 

 รวมบรรพชิตทั้งสิ้น ๕๖ รูป 
๑.  นิสิตคฤหัสถช์าย ภาคปกติ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ ๒ ๑ คน 
๒.  นิสิตคฤหัสถ์ชาย ภาคปกติ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที่ ๒ ๓ คน 
๓.  นิสิตคฤหัสถช์าย ภาคปกติ (สังคมศึกษา) ชั้นปีที่ ๒ ๑๓ คน 
๔.  นิสิตคฤหัสถ์ชาย ภาคปกติ (การสอนภาษาไทย) ชั้นปีที่ ๒ ๙ คน 
๕.  นิสิตคฤหัสถช์าย ภาคปกติ (รัฐประศาสนศาสตร์) ชั้นปีที่ ๒ ๑ คน 
๖.  นิสิตคฤหัสถช์าย ภาคปกติ (นิติศาสตร์) ชั้นปีที่ ๒ ๑ คน 

 รวมคฤหัสถ์ชายทั้งสิ้น ๒๘ คน 
๑.  นิสิตคฤหัสถ์หญิง ภาคปกติ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที่ ๒ ๑ คน 
๒.  นิสิตคฤหัสถ์หญิง ภาคปกติ (นิติศาสตร์) ชั้นปีที่ ๒ ๑ คน 
๓.  นิสิตคฤหัสถ์หญิง ภาคปกติ (สังคมศึกษา) ชั้นปีที่ ๒ ๑๑ คน 
๔.  นิสิตคฤหัสถ์หญิง ภาคปกติ (การสอนภาษาไทย) ชั้นปีที่ ๒ ๑๘ คน 

 รวมคฤหัสถ์หญิงทั้งสิ้น ๓๒ คน 
 รวมคฤหัสถ์ทั้งสิ้น ๖๐ คน 

 รวมบรรพชิต/คฤหัสถ์ ทั้งสิ้น  ๑๑๖ รูป/คน  
 

๓. ศูนยวิ์ปัสสนาภาวนา พุทธมณฑลอีสาน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นิสิตทั้งหมดจำนวน ๒๗๖ 

รูป/คน ดังนี้ 

๑) พระวิปัสสนาจารย์และผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง เบอรโ์ทรศัพท์ 

๑.  พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร. ประธานพระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๑-๓๔๑๔๒๓๒ 
๒.  พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี,ผศ.ดร.  รองประธานพระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๘-๓๒๓๖๘๔๙ 
๓.  พระครูปลัดบุญช่วย  โชติวโํส,ดร.  พระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๖-๒๒๑๖๒๒๘ 

๔.  พระปลัดนัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน ผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๔-๔๐๓๙๑๖๗ 
๒) นิสิตที่เข้าปฏิบัติ 

ที ่ นิสิต ชั้นปี จำนวน 

๑.  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ภาคปกติ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๑ ๑๓ รูป 

๒.  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษา ภาคปกติ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๑ ๑๒ รูป 

๓.  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา ภาคปกติ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๑ ๕ รูป 

๔.  
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์  
ภาคปกติ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๒ 
๒๔ รูป 



๕ 
 

 

ที ่ นิสิต ชั้นปี จำนวน 
 

๕.  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ภาคปกติ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๒ 
๖ รูป 

๖.  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา  
ภาคปกติ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๒ 
๔ รูป 

๗.  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษา ภาคปกติ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๒ 
๑๐ รูป 

๘.  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา ภาคปกติ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๒ 
๘ รูป 

๙.  
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา  
ภาคปกติ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๑ 
๑๒ รูป 

๑๐.  
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา ภาคปกติ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๑ 
๑๒ รูป 

๑๑.  
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา  
ภาคปกติ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๒ ๙ รูป 

๑๒.  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา ภาคปกติ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๒ ๑๓ รูป 

 รวมบรรพชิต(ภาคปกติ) ทั้งสิ้น ๑๒๘ รูป 
๑๓.  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหาร

การศึกษา ภาคสมทบ บรรพชิต 
ชั้นปีที่ ๑ ๓ รูป 

๑๔.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษา ภาคสมทบ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๑ 
๑๒ รูป 

๑๕.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา ภาคสมทบ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๑ 
๕ รูป 

๑๖.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์  
ภาคสมทบ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๑ 
๒๑ รูป 

๑๗.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์  
ภาคสมทบ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๒ 
๒๔ รูป 

๑๘.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา ภาคสมทบ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๒ 
๘ รูป 

๑๙.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษา ภาคสมทบ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๒ 
๓ รูป 

๒๐.  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์  
ภาคสมทบ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๒ 
๗ รูป 

 รวมบรรพชิต(ภาคสมทบ) ทั้งสิ้น ๘๓ 



๖ 
 

 

ที ่ นิสิต ชั้นปี จำนวน 
๑.  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา      

ภาคปกติ คฤหัสถ์ 
ชั้นปีที่ ๑ 

๓ คน 

๒.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา ภาคปกติ คฤหัสถ์ 

ชั้นปีที่ ๑ 
๒๐ คน 

๓.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษา ภาคปกติ คฤหัสถ์ 

ชั้นปีที่ ๒ 
๓ คน 

๔.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษา ภาคสมทบ คฤหัสถ์ 

ชั้นปีที่ ๑ 
๓ คน 

๕.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา คฤหัสถ ์

ชั้นปีที่ ๑ 
๒ คน 

๖.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษา ภาคสมทบ คฤหัสถ์ 

ชั้นปีที่ ๑ 
๓ คน 

๗.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนสังคม
ศึกษา ภาคสมทบ คฤหัสถ์ 

ชั้นปีที่ ๒ 
๒๑ คน 

๘.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหาร
การศึกษา ภาคสมทบ คฤหัสถ์ 

ชั้นปีที่ ๒ 
๒ คน 

 รวมนิสิตคฤหัสถ์ระดับมหาบัณฑิตทั้งสิ้น ๕๗ คน 
 ระดับปริญญาตรี   

๑.   นิสิตคฤหัสถ์หญิง ภาคปกติ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที่ ๓ ๑ คน 
๒.  นิสิตคฤหัสถ์หญิง ภาคปกติ (สังคมศึกษา) ชั้นปีที่ ๓ ๑๐ คน 
๓.  นิสิตคฤหัสถห์ญิง ภาคปกติ (การสอนภาษาไทย) ชั้นปีที่ ๔ ๒๐ คน 

๔.  นิสิตคฤหัสถ์หญิง ภาคปกติ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นปีที่ ๓ ๒ คน 

๕.  นิสิตคฤหัสถห์ญิง ภาคปกติ (นิติศาสตร์) ชั้นปีที่ ๓ ๑ คน  
๖.  นิสิตคฤหัสถห์ญิง ภาคปกติ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที่ ๔ ๓ คน 
๗.  นิสิตคฤหัสถห์ญิง ภาคปกติ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ ๔ ๓ คน 
๘.  นิสิตคฤหัสถห์ญิง ภาคปกติ (สังคมศึกษา) ชั้นปีที่ ๔ ๗ คน 

 รวมคฤหัสถ์หญิงทั้งสิ้น ๔๗ คน 
 รวมนิสิตบรรพชิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทั้งสิ้น ๒๑๑ รูป 
 รวมนิสิตคฤหสถ์ทั้งสิ้น ๑๐๔ คน 
 รวมนิสิตทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทั้งสิ้น ๓๑๕ รูป/คน 

 

 

 

 



๗ 
 

 

 

๔. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดกู่มิถิลา             

ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นิสิตทั้งหมดจำนวน ๘๙ รูป/คน ดังนี้ 

๑) พระวิปัสสนาจารย์และผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

๑.  พระมหาสมพงษ ์ ปญญฺาธโร, ผศ.   ประธานพระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๔๖๔๓๗๕๔๘ 
๒.  พระสมบัตร ฐิตญาโณ รองประธานพระวิปัสสนาจารย์  
๓.  พระไชยา  ติกฺขวีโร        ผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ ๐๙๓-๓๔๕๒๒๐๐ 

 
๒) นิสิตที่เข้าปฏิบัติ 

ที ่ นิสิต ชั้นปี จำนวน 
 ระดับปริญญาตรี  

๑.  นิสิตบรรพชิต (การสอนภาษาไทย) ชั้นปีที่ ๓ ๑๕ รูป 
๒.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที่ ๓ ๑๔ รูป 
๓.  นิสิตบรรพชิต (สังคมศึกษา) ชั้นปีที่ ๓ ๗ รูป 
๔.  นิสิตบรรพชิต (นิติศาสตร์) ชั้นปีที่ ๓ ๗ รูป 
๕.  นิสิตบรรพชิต (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ ๓ ๑๐ รูป 
๖.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (พระพุทธศาสนา) ชั้นปีที่ ๓ ๖ รูป 
๗.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (รัฐประศาสนศาสตร์) ชั้นปีที่ ๓ ๗ รูป 
๘.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกต ิ(ปรัชญา) ชั้นปีที่ ๓ ๔ รูป 

 รวมบรรพชิตทั้งสิ้น ๖๐ รูป 
๑.  นิสิตคฤหัสถ์ชาย ภาคปกติ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที่ ๓ ๑ คน 
๒.  นิสิตคฤหัสถ์ชาย ภาคปกติ (รัฐประศาสนศาสตร์) ชั้นปีที่ ๓ ๔ คน 
๓.  นิสิตคฤหัสถ์ชาย ภาคปกติ (การสอนภาษาไทย) ชั้นปีที่ ๔ ๖ คน 
๔.  นิสิตคฤหัสถช์าย ภาคปกติ (สังคมศึกษา) ชั้นปีที่ ๓ ๑๐ คน 

๕.  นิสิตคฤหัสถช์าย ภาคปกติ (นิติศาสตร์) ชั้นปีที่ ๓ ๑ คน 

๖.  นิสิตคฤหัสถช์าย ภาคปกติ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที่ ๔ ๕ คน 

๗.  นิสิตคฤหัสถช์าย ภาคปกติ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ ๔ ๓ คน 

๘.  นิสิตคฤหัสถช์าย ภาคปกติ (สังคมศึกษา) ชั้นปีที่ ๔ ๗ คน 
 รวมคฤหัสถ์ชายทั้งสิ้น ๓๗ คน 

รวมบรรพชิต/คฤหัสถ ์ทั้งสิ้น  ๙๗ รูป/คน 

 

 



๘ 
 

 

๕. ศูนยวิ์ปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดพุทธ

บาทภูชาติ ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ รวมจำนวน ๙๖ รูป/คน ดังนี้ 

๑) พระวิปัสสนาจารย์และผู้ช่วยพระวปิัสสนาจารย์ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

๑.  พระมหาโยธิน โยธิโก,รศ.ดร. ประธานพระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๑-๗๑๗๐๔๗๗ 
๒.  พระมหาสำรอง สญฺญโต,ดร. พระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๕-๔๕๙๙๓๖๕ 
๓.  พระมหาณัฐพันธ์ สุทสฺสนวิภาณี,ดร. พระวิปัสสนาจารย์และเลขานุการ ๐๙๘-๙๓๙๙๕๗๕ 

 

๒) นิสิตที่เข้าปฏิบัติ 
ที ่ นิสิต ชั้นปี จำนวน 

 ระดับปริญญาตรี  
๑.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (สังคมศึกษา) ชั้นปีที่ ๔ ๗ รูป 
๒.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที่ ๔ ๑๘ รูป 
๓.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (การสอนภาษาไทย) ชั้นปีที่ ๔ ๑๔ รูป 
๔.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ ๔ ๘ รูป 
๕.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (พระพุทธศาสนา) ชั้นปีที ่๔ ๑๐ รูป 
๖.  นิสิตบรรพชิต ภาคปกติ (รัฐประศาสนศาสตร์) ชั้นปีที ่๔ ๕ รูป 
๗.  นิสิตบรรพชิต ภาคสมทบ (พระพุทธศาสนา) ชั้นปีที่ ๓ ๑๓ รูป 

 รวมบรรพชิตทั้งสิ้น ๗๕ รูป 
๑.  นิสิตคฤหัสถ์ชาย (การสอนภาษาไทย) ชั้นปีที่ ๓ ๒ คน 

 รวมคฤหัสถ์ชายทั้งสิ้น ๒ คน 
๑.  นิสิตคฤหัสถห์ญิง ภาคปกติ (การสอนภาษาไทย) ชั้นปีที่ ๓ ๑๙ คน 

 รวมคฤหัสถ์หญิงทั้งสิ้น ๑๙ คน 
 รวมนิสิตคฤหัสถ์ทั้งสิ้น ๒๑ คน 

รวมบรรพชิต/คฤหัสถ์ ทั้งสิ้น ๙๖ รูป/คน 
 

๖. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น                    

วัดนันทิการาม อ.เมือง จ.ขอนแก่น รวมจำนวน ๑๙๑ รูป/คน ดังนี้ 

๑) พระวิปัสสนาจารย์และผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

๑.  พระมหาพิสิฐ วิสิฏฐปญฺโญ ประธานพระวิปัสสนาจารย์ ๐๙๒-๕๕๒๖๔๒๖ 
๒.  พระครูปริยัติสารการ, ดร. รองประธานพระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๙-๙๔๔๗๖๓๔ 

๓.  พระรชต กตปุญโญ รองประธานพระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๗-๕๑๐๙๐๕๔ 
๔.  พระมหากิตติ กิตฺติเมธี พระวิปัสสนาจารย์และเลขานุการ  

 



๙ 
 

 

๒) นิสิตที่เข้าปฏิบัติ 
ที ่ นิสิต ชั้นปี จำนวน 

 ระดับปริญญาตรี  
๑.  นิสิตบรรพชิต ภาคสมทบ (พระพุทธศาสนา) ชั้นปีที ่๑ ๔๙ รูป 
๒.  นิสิตบรรพชิต ภาคสมทบ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที่ ๑ ๒ รูป 
๓.  นิสิตบรรพชิต ภาคบัณฑิต (นิติศาสตร์) ชั้นปีที่ ๑ ๑๒ รูป 
๔.  นิสิตบรรพชิต ภาคสมทบ (พระพุทธศาสนา) ชั้นปีที ่๒ ๓๔ รูป 
๕.  นิสิตบรรพชิต ภาคบัณฑิต (นิติศาสตร์) ชั้นปีที ่๒ ๑๒ รูป 

 รวมบรรพชิตทั้งสิ้น ๑๐๙ รูป 
๑.  นิสิตคฤหัสถช์าย ภาคสมทบ (พระพุทธศาสนา) ชั้นปีที่ ๑ ๓ คน 
๒.  นิสิตคฤหัสถช์าย ภาคสมทบ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที่ ๑ ๖ คน 
๓.  นิสิตคฤหัสถ์ชาย ภาคสมทบ (นิติศาสตร์)  ชั้นปีที่ ๑ ๓ คน 
๔.  นิสิตคฤหัสถ์ชาย ภาคสมทบ (รัฐประศาสนศาสตร์) ชั้นปีที่ ๑ ๓ คน 
๕.  นิสิตคฤหัสถ์ชาย ภาคบัณฑิต (นิติศาสตร์)  ชั้นปีที่ ๒   ๓ คน 
๖.  นิสิตคฤหัสถ์ชาย ภาคสมทบ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที่ ๔ ๓ คน 

 รวมคฤหัสถ์ชายทั้งสิ้น ๒๔ คน 
๑.  นิสิตคฤหัสถห์ญิง ภาคสมทบ (พระพุทธศาสนา) ชั้นปีที่ ๒ ๑ คน 
๒.  นิสิตคฤหัสถห์ญิง ภาคบัณฑิต (นิติศาสตร์) ชั้นปีที่ ๑ ๖ คน 
๓.  นิสิตคฤหัสถห์ญิง ภาคสมทบ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที่ ๑ ๒ คน 
๔.  นิสิตคฤหัสถ์หญิง ภาคสมทบ (รัฐประศาสนศาสตร์) ชั้นปีที่ ๑ ๒ คน 
๕.  นิสิตคฤหัสถ์หญิง ภาคสมทบ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที่ ๒ ๕ คน 
๖.  นิสิตคฤหัสถ์หญิง ภาคสมทบ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที่ ๓ ๓ คน 
๗.  นิสิตคฤหัสถ์หญิง ภาคสมทบ (รัฐศาสตร์) ชั้นปีที่ ๔ ๓ คน 

 รวมคฤหัสถ์หญิงทั้งสิ้น ๒๒ คน 
 รวมคฤหัสถ์ทั้งสิ้น ๔๖ คน 

รวมบรรพชิต/คฤหัสถ์ ทั้งสิ้น ๑๕๕ รูป/คน 
 
๗. วิปัสสนาจาริก ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่น ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ มีนิสิตทั้งหมดจำนวน  ๓๐ รูป ดังนี้ 
 
๑) พระวิปัสสนาจารย์และผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ 

ที ่ ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑ พระมหาบรรจง สิริจนฺโท,ดร ประธานพระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๐-๗๕๒๕๗๒๘ 
๒ พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ  รองประธานพระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๙-๘๖๑๑๘๓๖ 

 



๑๐ 
 

 

๒) นิสิตที่เข้าปฏิบัติ 

ที ่ นิสิต ชั้นปี จำนวน 
๑ รับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี บรรพชิต  

(ภาคปกต-ิสมทบ) 
ชั้นปีที่ ๑-๔ ๓๐ รูป 

 รวมบรรพชิตทั้งสิ้น ๓๐ รูป 

 ๘. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น                    
วัดรัตนวราราม บ้านหินแห่-โนนอุดม ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีนิสิต
ทั้งหมดจำนวน  ๓๐ รูป ดังนี้ 

๑) พระวิปัสสนาจารย์และผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑ พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร.   ประธานพระวิปัสสนาจารย์ ๐๙๒-๕๕๒๖๔๕๙ 
๒ พระครูสุตวรธรรมพินิจ พระวิปัสสนาจารย์  
๓ พระปลัดอภิสิทธิ ธมฺมวุฑฺโฒ เลขานุการ ๐๙๓-๐๘๒๓๖๑๑ 
๔ ผศ.ดร.พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยเลขานุการ ๐๘๑-๙๗๔๒๗๗๗ 

๒) นิสิตที่เข้าปฏิบัติ 

ที ่ นิสิต ชั้นปี จำนวน 
๑ นิสิต สาขาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี บรรพชิต 

(ภาคสมทบ) 
ชั้นปีที่ ๔ ๓๕ รูป 

 รวมบรรพชิต-คฤหัสถ์ทั้งสิ้น ๓๕ รูป/คน 
 
๙. ศูนย์วิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สาขา

ต่างประเทศ วัดพระบาทนายาง ภูเขาควาย เมืองทุรคม แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มีนิสิตทั้งหมดจำนวน  
๒๑ รูป ดังนี้ 

๑) พระวิปัสสนาจารย์และผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑ พระพันทอง วิสุทฺธปญฺโญ ประธานพระวิปัสสนาจารย์ - 
๒ พระอริยา อริยเมธี เลขานุการ 0986140995 

๒) นิสิตที่เข้าปฏิบัติ 

ที ่ นิสิต ชั้นปี จำนวน 
๑ นิสิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา-ปรัชญา ระดับปริญญา

ตรี บรรพชิต (นิสิตต่างชาติ) 
ชั้นปีที่ ๑-๔ ๒๑ รูป 

 รวมบรรพชิต-คฤหัสถ์ทั้งสิ้น ๒๑ รูป/คน 
 



๑๑ 
 

 

๑๐. ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัด
ราษฎร์สังคม บ้านหนองซอน ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีนิสิตทั้งหมดจำนวน  
๒๐ รูป/คน ดังนี้ 
 

๑) พระวิปัสสนาจารย์และผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑ พระครูชัยธรรโมภาส  ประธานพระวิปัสสนาจารย์ - 
๒ พระศรีสิทธิวิเทศ รองประธานพระวิปัสสนาจารย์  
๓ พระครูอุดมประชานุกูล เลขานุการ  ๐๙๘-๖๑๔๐๙๙๕ 

 

๒) นิสิตที่เข้าปฏิบัติ 

ที ่ นิสิต ชั้นปี จำนวน 
๑ นิส ิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาเอก 

บรรพชิต  
ชั้นปีที่ ๓ ๕ รูป 

๒ นิสิต สาขาวิชาปรัชญา ระดับปริญญาเอก บรรพชิต ชั้นปีที่ ๓ ๖ รูป 
๓ นิสิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก 

บรรพชิต 
ชั้นปีที่ ๓ 

๒ รูป 

 รวมบรรพชิตทั้งสิ้น ๑๓ รูป 
๑ นิส ิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาเอก 

คฤหัสถ์ชาย 
ชั้นปีที่ ๓ 

๓ คน 

๒ นิสิต สาขาวิชาปรัชญา ระดับปริญญาเอก บรรพชิต ชั้นปีที่ ๓ ๒ คน 
 รวมคฤหัสถ์ชายทั้งสิ้น ๕ คน 

๑ นิส ิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาเอก 
คฤหัสถ์หญิง 

ชั้นปีที่ ๓ 
๑ คน 

๒ นิสิต สาขาวิชาปรัชญา ระดับปริญญาเอก คฤหัสถ์หญิง ชั้นปีที่ ๓ ๑ คน 
 รวมคฤหัสถ์หญิงท้ังสิ้น ๒ คน 
 รวมคฤหัสถ์ชาย-หญิงท้ังสิ้น ๗ คน 
 รวมบรรพชิต-คฤหัสถ์ทั้งสิ้น ๒๐ รูป/คน 

 
๑๑. ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดห้วย

สีทน ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนิสิตทั้งหมดจำนวน  ๑๖๑ รูป ดังนี้ 
๑) พระวิปัสสนาจารย์และผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ 

ที ่ ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑ พระครูวรธรรมธัช ประธานพระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๔-๖๐๐๕๙๖๖ 
๒ พระครูจันทธรรมานุวัตร, ดร. รองประธานพระวิปัสสนาจารย์  
๓ พระครูสิทธิชยานุรักษ์ รองประธานพระวิปัสสนาจารย์  



๑๒ 
 

 

๔ พระครูอนุกูลปริยัติการ,ดร พระวิปัสสนาจารย์  
๕ พระครูปริยัติชัยการ, ดร. พระวิปัสสนาจารย์  
๖ เจ้าอธิการแดง ปญฺญาวโร พระวิปัสสนาจารย์และเลขานุการ  

๒) นิสิตที่เข้าปฏิบัติ 

ที ่ นิสิต ชั้นปี จำนวน 
๑ นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ (ปบส.) บรรพชิต 
ชั้นปีที่ ๑-๔ ๑๐๓ รูป 

๒ นิส ิต สาขาว ิชาพระพุทธศาสนา ระดับปร ิญญาตรี  
บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๑ ๒๓ รูป 

๓ นิส ิต สาขาว ิชาพระพุทธศาสนา ระดับปร ิญญาตรี  
บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๒ ๖ รูป 

๔ นิส ิต สาขาว ิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี  
บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๔ ๘ รูป 

๕ นิสิต นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ระดับปริญญาตรี บรรพชิต ชั้นปีที่ ๑ ๒ รูป 
๖ นิสิต นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ระดับปริญญาตรี บรรพชิต ชั้นปีที่ ๒ ๑๒ รูป 

รวมบรรพชิตทั้งสิ้น ๑๕๔ รูป 
๑ นิสิต นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คฤหัสถ์ ชั้นปีที่ ๑ ๗ คน 

รวมคฤหัสถ์ชาย-หญิงท้ังสิ้น ๗ คน 
รวมบรรพชิต-คฤหัสถ์ทั้งสิ้น ๑๖๑ รูป/คน 

 
๑๒. วิปัสสนาจาริก ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแก่น ขอนแก่น-โกสุมพิสัย มีนิสิตทั้งหมดจำนวน  ๒๐ รูป ดังนี้ 
๑) พระวิปัสสนาจารย์และผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ 

ที ่ ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑ พระมหาประทีป สญฺญโม, ดร. ประธานพระวิปัสสนาจารย์ ๐๙๔-๒๙๐๖๙๐๗ 

 

๒) นิสิตที่เข้าปฏิบัติ 

ที ่ นิสิต ชั้นปี จำนวน 
๑ นิสิต สาขาวิชาปรัชญา ระดับปริญญาตรี บรรพชิต- 

คฤหัสถ์ (ภาคปกต-ิสมทบ) 
ชั้นปีที่ ๑-๔ ๑๕ รูป 

๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา ภาค
ปกติ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๑ 
 

 รวมบรรพชิตทั้งสิ้น ๓๐ รูป 
 
 



๑๓ 
 

 

๑๓. ศูนย์วิปัสสนาภาวนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วัดถ้ำ
เทพนิมิต อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น มีนิสิตทั้งหมดจำนวน  ๓๒ รูป ดังนี้ 

๑) พระวิปัสสนาจารย์และผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ 
ที ่ ชื่อ-ฉายา ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑ พระครูเกษมธรรมสุนทร ประธานพระวิปัสสนาจารย์ ๐๘๖-๑๒๔๖๕๒๔ 

 

๒) นิสิตที่เข้าปฏิบัติ 

ที ่ นิสิต ชั้นปี จำนวน 
๑ นิส ิต สาขาว ิชาพระพุทธศาสนา ระดับปร ิญญาตรี  

บรรพชิต (สมทบ) 
ชั้นปีที่ ๑-๔ ๑๕ รูป 

๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 
ปกติ บรรพชิต 

ชั้นปีที่ ๑-๒ 
๑๗ รูป 

 รวมบรรพชิตทั้งสิ้น ๓๒ รูป 
 

 
   ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 

ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามนโยบาย วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงออกประกาศแนวปฏิบัติ 
ดังนี้ 

 ๑. นิสิตผู้เข้าฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ต้องนำบริขารต่างๆ ที่จำเป็นไปด้วย เช่น บาตร กลด 
เต็น ผ้าพลาสติก ผ้านิสีทนะ กระติกน้ำ ไฟฉาย ช้อน เชือก บริขาร ผ้าคลุมกันหนาว คิลานเภสัช นิสิตคฤหัสถ์ 
ต้องมีชุดวิปัสสนาภาวนา และ เครื่องใช้ส่วนตัว ยารักษาโรคประจำตัว เป็นต้น  

  ๒. ห้ามนำสิ่งของซึ่งไม่เอื ้อต่อการวิปัสสนาภาวนา และสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด ตลอดทั้งห้าม
พกพาอาวุธทุกชนิดระหว่างวิปัสสนาภาวนา 

 ๓. ในระหว่างฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ห้ามนิสิตออกไปนอกบริเวณสถานที่ปฏิบัติ เว้นไว้แต่จะ
ได้รับอนุญาตจากพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น 

 ๔. นิสิตที่ขาดการฝึกปฏิบัติรวมระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไป ถือว่าผลการฝึกไม่สมบูรณ์ ต้องเข้าฝึก
ปฏิบัติตามวัน เวลา และสถานที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องออกค่าใช้จ่ายเอง 

 ๕. นิสิตต้องให้ความเคารพ ยำเกรง เชื่อฟังคำแนะนำสั่งสอน และคำตักเตือนของพระวิปัสสนา
จารย์ หรือคณาจารย์ที่กำกับการดูแล 

 ๖. นิสิตคฤหัสถ์ภาคปกติ ต้องวิปัสสนาภาวนาเช่นเดียวกับนิสิตบรรพชิต 
 ๗. นิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ต้องฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน อย่างน้อยติดต่อกัน ๑๐ วัน  
    ๘. มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นิสิตเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ยกเว้นได้รับอนุญาต 

แล้วแต่ละกรณี ก่อนวันเข้าปฏิบัติอย่างน้อย ๗ วัน 
    ๙. ให้นิสิตบรรพชิตใช้ผ้าสีเหลือทองห่มดองรัดอกในช่วงเวลาวิปัสสนาภาวนา เพ่ือความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
    ๑๐. ให้นิสิตคฤหัสถ์ชาย หญิง ใส่ชุดวิปัสสนาภาวนาสีขาวในช่วงเวลาวิปัสสนาภาวนา เพ่ือความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 



๑๔ 
 

 

       ๑๑. ให้นิสิตคฤหัสถ์ภาคสมทบภาคบัณฑิต เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในวันที่ ๒๕,๒๖ และ ๒๗ 
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       ๑๒. ให้นิสิตคฤหัสถ์ภาคสมทบและภาคบัณฑิตร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่                 
ในวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
 ๑๓. ให้นิสิตนิสิตคฤหัสถ์ภาคสมทบและภาคบัณฑิตเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราช
กุศล ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  ตั้งแต่
เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 ๑๔. นิสิตที่ออกปฏิบัติตามศูนย์ต่าง ๆ ต้องกลับมาศูนย์วิปัสสนาภาวนา วัดป่าศรีเจริญธรรม ในวันที่ 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ในเวลา ๑๘.๓๐ น.และร่วมพิธีตัก
บาตร พิธีปิดโครงการในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถ้าหากไม่กลับเข้ามาและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ถือว่าไม่
ผ่านการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จะมีผลต่อการพิจารณาจบตามเกณฑค์ุณสมบัติในการจบการศึกษา 
 ๑๕. นิสิตที่ผ่านการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานต้องได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัย และให้เป็น
ส่วนหนึ่งของรายวิชาธรรมภาคปฏิบัติในแต่ละปีการศึกษา  
 ๑๖. ในระหว่างปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานหากนิสิตปฏิบัติผิดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของ
มหาวิทยาลัย นำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย และพระพุทธศาสนา คณะกรรมการจะพิจารณา ให้ติด 
F ในรายวิชาธรรมภาคปฏิบัติ หรือถูกสั่งพักการศึกษาแล้วแต่กรณี 
 ๑๗. นิสิตที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมวิปัสสนาจาริก อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ให้เข้าร่วมปฐมนิเทศใน
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แล้ว
ขึ้นรถรับ-ส่ง ไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรมในเวลา ๑๐.๓๐ น. 
 ๑๘. นิสิตที่เข้าปฏิบัติธรรม วัดกู่มิถิลา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม, วัดพระพุทธบาทภูชาติ 
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ขึ้นรถรับ-ส่ง ไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรมในเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 ๑๙. นิสิตที ่เข้าปฏิบัติธรรม วัดป่าบ้านยางหย่อง และพุทธมณฑลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ออกเดินธรรมยาตราจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ไปยังสถานที่
ปฏิบัติธรรมตั้งแตเ่วลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
 

 

          
(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


