โครงการอุปสมบทหมู่ ๗๒ รูป ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน
โอกาสสาคัญ…ของลูกผู้ชาย
คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา
บวชฟรี … ไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับการบวช

การเป็นบัณฑิตทีส่ มบูรณ์นั้น มิใช่มีเพียงปริญญาเท่านั้น แต่ควรที่จะศึกษาวิชาสาหรับการดาเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย
ความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต แต่ยังขาดความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิต ว่ามนุษย์เกิดมา
ทาไม? อะไรคือเป้าหมายของชีวิต? รวมไปถึงวิธีดาเนินชีวิตไปสูค่ วามสุขและความสาเร็จได้อย่างไร? ซึง่ จาเป็นจะต้องศึกษาหลักคา
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพือ่ นาความรู้ทางธรรมไปปรับใช้ควบคู่กับความรู้ทางโลกที่ได้ศึกษามาได้ อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ที่
เปิดโอกาสตนเองได้มาศึกษา ย่อมชื่อได้ว่าเป็นบัณฑิตทีส่ มบูรณ์
โครงการอุปสมบทหมู่ ๗๒ รูป ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มโี อกาส
มาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝน
อบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นา ผู้มีวินัย มี
ความเคารพ มีความอดทน รูจ้ ักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกการ
ทางานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง โดยจะใช้ระยะเวลาฝึกฝนตนเองให้พร้อม
ก่อนบวชหนึ่งเดือน และอีกหนึ่งเดือนหลังบวช ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรมและเดินธุดงค์ อีกทั้งยังเป็นวาระสาคัญนับตั้งแต่มี
การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเวลา ๗๒ ปี ได้มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตทีเป็นทั้งคนเก่งและดีมาอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.) รับนิสติ ชายแท้ (ไม่เบีย่ งเบนทางเพศ)
2.) กาลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3.) มีอายุไม่เกิน 25 ปี (อายุต่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร)
4.) ได้รบั อนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
5.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ หรือไม่มีลักษณะที่เป็นอุปสรรคการฝึกฝนอบรม
6.) ต้องไม่ตดิ ยาเสพติด สุรา และบุหรี่
7.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
8.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกีย่ วกับระบบ
ประสาทและสมอง เป็นต้น
9.) ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกาลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
10.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
11.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
12.) ต้องไม่มรี อยสักขนาดใหญ่หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร

หลักฐานการสมัคร
1.) รูปถ่ายใส่ชุดนิสิตเท่านั้น ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
2.) บัตรประชาชนตัวจริง
3.) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้สมัคร จานวน 1 ใบ
4.) สาเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จานวน 1 ใบ

โครงการอุปสมบทหมู่รอบที่ ๑
รับสมัคร
วันนี้ ถึง อาทิตย์ที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
กาหนดการอบรมรอบที่ ๑ (๒๑ มี.ค.- ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๗)
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 ๒
รับสมัคร
วันนี้ ถึง อาทิตย์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
กาหนดการอบรมรอบที่ ๒ (๒๓ มิ.ย.- ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๗)
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

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

บวชฟรี … ไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับการบวช
สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม (เป็นสิ่งจาเป็นทีผ่ สู้ มัครทุกคนต้องเตรียมมาเอง)
1.) เสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว 2 ชุด สีเข้ม และรองเท้าผ้าใบ
2.) ชุดธรรมทายาท (เสื้อกระดุมผ่ากลางตลอดแนว) สีขาวล้วน 2 ชุด
3.) เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาวล้วน สาหรับใส่ในวันบรรพชา 1 ตัว
4.) รองเท้าแตะแบบสุภาพ กางเกงขาสั้น สาหรับใส่อาบน้า และผ้าเช็ดตัวสีสภุ าพ 1 ชุด
5.) ขันตักอาบน้า สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟันหลอดใหญ่ ยาสระผมขวดใหญ่ 1 ชุด
6.) ยาประจาตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้โรคกระเพาะ ยาทากันยุง (ยกเว้นยาดมต่างๆ)
7.) ปากกา, ที่ตัดเล็บ, ไฟฉาย(ขนาดเล็ก) พร้อมถ่านไฟฉายสารอง 2 ชุด
8.) มีดโกนหนวด, โฟมโกนหนวดพร้อมใบมีดโกนหนวดสารอง 2 ชุด

DOWNLOAD ระเบียบการโครงการอุปสมบทหมู่ ๗๒ รูป ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน

MV ตัวที่ 1

MV ตัวที่ 2

วีดิโอประมวลภาพโครงการชุดที่ 1

วีดิโอประมวลภาพโครงการชุดที่ 2

