
 
 

โครงการ : 1 วัด 1 ทุน  
 
 

๑. ชื่อโครงการ            : 1 วัด 1 ทุน  
๒. ชื่อหน่วยงาน          : วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร. ผูช้ว่ยอธิการบดีฝ่ายบริหาร     

4. หลักการและเหตุผล :  
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นเกิดขึ้นตามพระราชปณิธานของ

ล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 องค์ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย  
ที่ทรงต้องการให้เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกและศาสตร์วิชาชั้นสูงส าหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
และวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นั้นได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๙ 
ด้วยมติความเห็นชอบและแรงสนับสนุนของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ทั้งจังหวัด โดยการน าของ 
พระเทพญาณโมลี (ประสิทธิ์ มิตตธมฺโม) อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔ อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ 
และอดีตเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ซึ่งในเบื้องต้นได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่อาคารเทพประสิทธิ์วิทยากร ณ วัดนครสวรรค์ พระ
อารามหลวง ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๔๐ ในนาม 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ “ศูนย์การศึกษาวัดนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์” ก่อนที่จะยกฐานะเป็น “วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์” ตามข้อก าหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ล าดับที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๑ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑  

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 ได้ย้ายไปท าการจัดการเรียนการสอน ณ พุทธอุทยาน
นครสวรรค์ เลขที่ 999 หมู่ 6 ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ และได้มีการ
พัฒนาการด้านกายภาพและวิชาการจนได้รับการประเมินและยกฐานะจาก “วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์” เป็น “วิทยาเขตนครสวรรค์”  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ 
๑๓๔ ง ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ หน้า ๒๐-๒๑ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา 
คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ได้ด าเนินการก่อตั้ง อุปถัมภ์ สนับสนุน และมีส่วนร่วมส าคัญในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ให้เจริญก้าวหน้ามาตามล าดับ  

 

5. วัตถุประสงค์ : 
5.๑ เพ่ือเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณร จาก 789 วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด

นครสวรรค์ให้ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
5.๒ เพ่ือเปิดโอกาสให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลหรือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) นายกเทศมนตรี
หรือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หรือเยาวชนที่สนใจ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครสวรรค์ให้ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 



5.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับยุคคนไทย 4.0 สร้าง
ศักดิ์ศรีความเป็นพลเมือง ภายใต้ความรู้คู่คุณธรรมของชาติที่ว่า พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

5.๔ เพ่ือเป็นการสนองงานด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ 
 

6. ลักษณะกิจกรรม :   
เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยการให้

ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง (เป็นทุนสงเคราะห์ให้เปล่า)  
 

7. คุณสมบัตผิู้รับทุน    
 1. พระภิกษุ สามเณร  
 2. ผู้น าท้องที่ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน 
 3. ผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) นายกเทศมนตรีหรือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
 4. เยาวชนทั่วไป 
 5. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 6. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียร ไม่กระท าผิดวินัย  
     และกฎหมายบ้านเมือง 

8. เป้าหมายผลผลิต : 
 8.๑  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

พระภิกษุ สามเณร เยาวชน ตลอดทั้งคฤหัสถ์ที่สนใจจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
ได้รับการพัฒนาการศึกษาทั้งทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม และสร้างเครือข่ายและความ
เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เกิดแก่ชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น ตามหลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียนหรือ
ราชการ) รวมถึงมีคุณสมบัติบัณฑิตเป็นไปตามกรอบ “นวลักษณ์ ๙ ประการ (MAHACHULA)” 
กล่าวคือ  

1) M=Morality  มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส  
2) A=Awareness  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
3) H=Helpfulness  มีศรัทธา อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
4) A=Ability  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
5) C=Curiosity  มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด 
6) H=Hospitality  มีน้ าใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
7) U=University  มีโลกทัศน์กว้างไกล 
8) L=Leadership  มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา 
9) A=Aspiration  มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
 

8.๒  เป้าหมายเชิงปริมาณ : 
1) วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์นครสวรรค์จ านวน 789 วัด ส่งพระภิกษุ สามเณรที่จบ

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ 



2) ผู้น าท้องที่ ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน หรือ 
๓) ผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล (อบต.) นายกเทศมนตรีหรือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หรือ 
๔) เยาวชนทั่วไป 

8.๓  เป้าหมายเชิงเวลา : 
      ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 
 

9. งบประมาณ : 
 งบประมาณด าเนินการเป็นงบบริจาคจากบุคคล องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน หรือ
องค์กรเพ่ือการกุศลที่มีจิตศรัทธาและมีจิตกุศลร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษา โดยบริจาคผ่าน
“กองทุนบุญนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์นครสวรรค์” ธนาคารออมสิน สาขานครสวรรค์ บัญชี
ออมทรัพย์เลขที่  020-2-29879-984  
 
๑0. กิจกรรมการด าเนินงาน : 

ล าดับท่ี 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 พ.ย.62 มี.ค.63 เม.ย.623 พ.ค.63 มิ.ย.63 

๑ ขออนุมัติโครงการ                         
๒ แต่งต้ังคณะกรรมการบริการโครงการ                         
๓ ประชาสัมพันธก์ารรับสมัคร                         
๔ สอบคัดเลือก                         
5 ปฐมนิเทศ/ท าสัญญา      

 

      
6 เปิดการเรียนการสอน 1/2562      

 

      
7 เปิดการเรียนการสอน 2/2562       

 

     
8 ประชาสัมพันธก์ารรับสมัครนิสิตใหม่      

 

      
9 ประเมินผล/สรุปการด าเนินงาน          

 

  
 
 

๑1. ตัวชี้วัด : 
 ๑1.๑ ผลผลิต(Output) 

พระภิกษุ สามเณร เยาวชน ตลอดทั้งคฤหัสถ์ได้รับโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  

 ๑1.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
หลังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี พระภิกษุ สามเณร เยาวชน ตลอดทั้งคฤหัสถ์ได้รับการ

พัฒนาการศึกษาทั้งทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม และสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็ง มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เกิดแก่ชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น ตามหลัก “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียนหรือราชการ)และมี
คุณสมบัติของบัณฑิตที่เป็นไปตามกรอบ “นวลักษณ์ ๙ ประการ (MAHACHULA)” กล่าวคือ  

1) M=Morality  มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส  
2) A=Awareness  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 



3) H=Helpfulness  มีศรัทธา อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
4) A=Ability  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
5) C=Curiosity  มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด 
6) H=Hospitality  มีน้ าใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
7) U=University  มีโลกทัศน์กว้างไกล 
8) L=Leadership  มีความเป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา 
9) A=Aspiration  มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 

 
๑2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

12.๑ พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ในสังกัดคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ 789 วัดได้รับ
โอกาสและทุนการศึกษาท่ีจะเข้ารับการศึกษาในปริญญาตรี 

12.2 พระภิกษุ  สามเณร และคฤหัสถ์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับยุคคนไทย 4.0 สร้างศักดิ์ศรีความเป็นพลเมือง ภายใต้ความรู้คู่คุณธรรม
ของชาติที่ว่า พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

12.3 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ได้ขับเคลื่อนงานด้านศึกษาสงเคราะห์โดยการเปิดโอกาส
ให้กับพระภิกษุ สามเณร และเยาวชน ได้รับทุนการศึกษาและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
 
 
 

(พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร.) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้เขียนโครงการ / ผู้เสนอโครงการ 
๒๒/ เมษายน/๖๒ 

 
 

ความเห็นของรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ  เพราะ....................................................................................... 

 
 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รองศาสตราจารย์ ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๒/ เมษายน/๖๒ 


