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โครงการอุปสมบทหมู่ ๗๒ รูป ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธรรมทายาทภาคฤดูรอ้ น
เพื่อเร่งการพัฒนาคุณภาพนิสิต ให้มีวินัย มีความเคารพ และมีความอดทน ให้มีศีลธรรมคุณธรรม เป็นนิสิต
ที่โลกต้องการ พร้อมทั้งการเรียนรู้ด้านศีลธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในต้นปี ๒๕๕๙ และการมีจิตสานึกที่ดีต่อส่วนรวม และมีคามสามัคคี ชึ่งเป็นอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการ "อุปสมบทหมู่ ๗๒ รูป ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน" จึงจัดขึ้นเพื่อ
จะสร้างนิสิต ให้เป็นต้นบุญต้นแบบที่สาคัญในการขับเคลื่อนศีลธรรมคุณธรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อจบ
การศึกษาออกไปทางาน ก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นผู้นาในการขยายเครือข่ายคนดีกลับสู่ชุมชนสังคม พลัง
คนดีจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรค และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลใน
วโรกาสเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ อีกทั้งยังเป็นวาระสาคัญนับตั้งแต่มีการ
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเวลา ๗๒ ปี ได้มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตทีเป็นทั้งคนเก่งและดีมาอย่างต่อเนื่อง
องค์การบริหาร องค์การนิสิต,สโมสรนิสิตทุกคณะ,ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กร
ภาคีต่างๆ เช่น ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จึงได้จัดโครงการ "อุปสมบทหมู่
๗๒ รูป ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน" เพื่อสร้างผู้นานิสิตต้นแบบด้านศีลธรรมให้
เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมโนปณิธานในการสร้างบัณฑิตซึ่งเป็นคนดีไปสู่สังคมไทย สังคมโลกควบคู่
กับความสุขที่ทรงคุณค่าตลอดไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. น้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๒. เพื่อเป็นบุญกุศลใหญ่ เนื่องในวาระครบรอบ ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๓. สร้างผู้นานิสิตต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน เป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง พร้อมทั้งพัฒนาสู่
การเป็นกลุ่มเครือข่ายผู้นาต้นแบบด้านศีลธรรม และส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชน
๔. สร้างทีมผู้นานิสิตต้นแบบได้ศีลธรรมที่มีจิตอาสา และจิตสานึกแก่ส่วนรวม มีความสามัคคีเป็นหมู่คณะ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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๕. ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย และเตรียมความพร้อมด้านศีลธรรมในการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาโลก
๖. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

โครงการธรรมทายาท คือ โครงการที่ปลูกฝังคุณธรรมและความรู้ในการดาเนินชีวิตให้แก่เยาวชนตาม
หลักพุทธวิธี ซึ่งได้พัฒนาเป็นหลักสูตรของการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จึงทาให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จัก
ผิดชอบชั่วดี และมีความอดทนต่อการเผชิญโลก ด้วยความมีสติรอบคอบ และมีเหตุผล อีกทั้งจะเป็นเครื่องยกใจ
ของผู้อบรมให้สูงส่ง เข้าใจหลักในการดาเนินชีวิต สามารถนาพระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้แจ้ง
ไปใช้นาทางชีวิตตนเองให้พบแต่ความสุขและความสาเร็จสมความปรารถนาในชีวิตทุกประการ

ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผูช้ าย...ที่ได้บวชศึกษาธรรมะ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากพระอาจารย์ ผู้
ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม เรียนรู้แก่นแท้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนาหลักธรรมกลับใช้ในชีวิตประจาวัน และ
ใช้ได้จนตลอดชีวิต

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1.
2.
3.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รับนิสิตชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ)
กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มีอายุไม่เกิน 25 ปี (อายุต่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร)
ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ หรือไม่มีลักษณะที่เป็นอุปสรรคการฝึกฝนอบรม
ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับ
ระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
๙. ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกาลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
1๐. เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
1๑. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
1๒. ต้องไม่มีรอยสักขนาดใหญ่หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
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หลักฐานการสมัคร
๑. รูปถ่ายใส่ชุดนิสิต ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
๒. บัตรประชาชนตัวจริง และสาเนาบัตรประชาชนจานวน 1 ใบ
๓. สาเนาบัตรนิสิต หรือหลักฐานการศึกษา จานวน 1 ใบ

โครงการอุปสมบทหมู่รอบที่ 1
รับสมัคร
วันนี้ ถึง อาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
กาหนดการอบรมรอบที่ 1 (21 มี.ค.- 18 พ.ค. 2557)
วันเข้าวัด
ศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.
วันปลงผม
เสาร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ. อุโบสถ
วันบรรพชา
เสาร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สภาธรรมกายสากล
(จะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ปกครองทราบในภายหลัง)
วันตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่ อาทิตย์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ น.
ณ. อุโบสถ
จบการอบรม
อาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการอุปสมบทหมู่รอบที่ 2
รับสมัคร
วันนี้ ถึง อาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
กาหนดการอบรมรอบที่ 2 (23 มิ.ย.- 10 ส.ค. 2557)
วันเข้าวัด
จันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น.
วันปลงผม
เสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ณ. ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์
วันบรรพชา
เสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ อุโบสถ
(จะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ปกครองทราบในภายหลัง)
วันตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่ อาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ น.
ณ. ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์
จบการอบรม
อาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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ฟังรายละเอียดโครงการ
รอบที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
รอบที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
รอบที่ ๓ วันอังคารที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
รับฟังรายละเอียดที่ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ห้อง 20๘ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. โทร. ๐๘๐-๔๓๗๙๕๘๗

สอบถามเพิ่มเติม และรับสมัคร
๑. กองกิจการนิสติ ฝ่ายกิจกรรมนิสิต อาคารระพีสาคริก
๒. องค์การบริหาร องค์การนิสิต ชั้น ๑ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
๓. ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารพุทธเกษตร โทร ๐๘๗-๙๖๓๒๑๒๐ , ๐๘๐-๔๓๗๙๕๘๗

สิ่งที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม
๑. เสื้อแขนยาว และกางเกงยาว ๒ ชุด สีเข้มและรองเท้าผ้าใบ
๒. ชุดธรรมทายาท สีขาวล้วน ๒ ชุด (สาหรับใส่อบรมและไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อยืด)
๓. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีปักอักษร ไม่มีลายใดๆ ๑ ตัว
๔. รองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น สาหรับใส่อาบน้า และผ้าเช็ดตัวสุภาพ
๕. ขันน้า สบู่ ยาสีฟัน, หลอดใหญ่ ยาสระผมขวดใหญ่
๖. ยาประจาตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้โรคกระเพาะ ยาทากันยุง
๗. ปากกา ที่ตัดเล็บ ไฟฉายพร้อมถ่าน
๘. มีดโกนหนวด ที่โกนหนวด พร้อมใบมีดโกนสารอง

สิ่งที่ห้ามนาเข้ามาในโครงการอบรม
๑. หนังสือและสมุดทุกชนิด ( หนังสือสวดมนต์และสมุดบันทึก ได้จัดเตรียมไว้ไห้แล้ว)
๒. อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด (ทางคณะกรรมการจัดงาน ได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วตลอดโครงการฯ)
๓. เครื่องเล่นวิทยุ เทป MP3 MP4 CD กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ อุปกรณ์สาหรับบันทึกข้อมูลทุกประเภท
๔. กระจกส่องหน้า รูปญาติทั้งชายและหญิง
๕. ของมีค่าต่างๆ เครื่องประดับทุกชนิด เช่น สร้อยคอ แหวน นาฬิกา พระเครื่อง โทรศัพท์มือถือ และ
อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เป็นต้น
๖. บุหรี่ สุรา ยาเสพติด อาวุธ ของมีคมต่างๆ
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