โครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ ปี พ.ศ.๒๕๖๑
ยุวพุทธิ กสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็ นโครงการที่ จดั ขึ้นเพื่อพัฒนาจิ ตเยาวชนชาย - หญิ ง อายุ ๗ – ๒๒ ปี ตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐาน ด้วย
การปฏิบตั ิตามหลักไตรสิกขาอย่างเคร่งครัด คือ การรักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ สวดมนต์ ฟงั ธรรมบรรยาย และ
ปฏิบตั วิ ปิ สั สนาตัง้ แต่ ๖ – ๑๘ ชัวโมงต่
่
อวัน ตามระดับความยากง่ายของแต่ละโครงการ เพือ่ พัฒนา ศรัทธา วิรยิ ะ
สติ สมาธิ ปญั ญา ความอดทน ความมีระเบียบวินัย และมารยาทไทย ให้นาไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและเป็ น
คนดีของสังคม รวมทัง้ การอุทศิ ตนทางานธรรมทาน ตัง้ แต่ พีเ่ ลีย้ ง พีเ่ ลีย้ งอาวุโส จนถึงหัวหน้าพีเ่ ลีย้ ง
โครงการจัดหลักสูตรให้ เหมาะกับคุณสมบัติผ้สู มัครที่ แตกต่ างกันโดยเน้ นการปฏิ บตั ิ วิปัสสนา
เป็ นหลัก ซึง่ จะจัดในช่วงเวลาปิดเทอมของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทัง้ ไทยและนานาชาติของทุกปี

ตารางโครงการฯปี ๒๕๖๑ มีดงั ต่อไปนี้
โครงการจัดที่ยวุ พุทธฯสานักงานใหญ่ (ศูนย์ ๑) ซ.เพชรเกษม ๕๔ และจัด ณ สถานที่อื่น (เรียงตามลาดับวันที่จดั )
ชื่อโครงการและสถานที่จดั (อค.= อาคาร)
เจียระไนแก้วพีเ่ ลีย้ งธรรมบุตรี/สณ.ใจเพชร(อค.สิร)ิ
เจียระไนพลอย รุน่ ๖(ชัน้ ๓ อค.สิร)ิ
ธรรมบุตรีพลอย รุน่ ๑๒(อค.สิร)ิ
เตรียมความพร้อมสามเณรใจเพชร/สามเณรลูกแก้ว
(อค.ธรรมนิเวศ)
ธรรมบุตรีแก้ว รุน่ ๑๒(อค.ธรรมนิเวศ)
ยุวธรรมบุตรี รุน่ ๑๒(อค.สิร)ิ
เจียระไนพลอยนานาชาติ รุน่ ๒(อค.สิร)ิ
เจียระไนแก้วนานาชาติ รุน่ ๒(อค.สิร)ิ
สามเณรนานาชาติ รุน่ ๒(อค.บุญยง)
ธรรมบุตร+ธรรมบุตรี นานาชาติ รุน่ ๑๐(อค.สิร)ิ

คุณสมบัติ
พีเ่ ลีย้ งคือผูเ้ คยเข้าธรรมบุตรี หรือสามเณรใจเพชร
เยาวชนหญิงทีเ่ คยเข้าเจียระไนแก้ว ๓ ครัง้ (ถ้าไม่ถงึ ต้องขอ)
เยาวชนหญิง อายุ ๑๔-๒๔ ปี
เยาวชนชาย อายุ ๘-๑๒ ปี สาหรับสามเณรลูกแก้ว
เยาวชนชาย อายุ ๑๓-๒๒ ปี สาหรับสามเณรใจเพชร
(บวชสณ.ใจเพชร/ สณ.ลูกแก้ว ๓๑ มี.ค.)
เยาวชนหญิง อายุ ๑๐-๑๓ ปี (ศีล ๘)
เยาวชนหญิง อายุ ๗-๑๐ ปี (ศีล ๕)
คนเคยเข้าเจียระไนแก้ว ๓ ครัง้ (ถ้าไม่ถงึ ต้องขอ)
คนเคยเข้าธรรมบุตร ธรรมบุตรี นานาชาติ
เยาวชนชาย อายุ ๘-๑๘ ปี (บวช ๑ ก.ค.สึก ๑๕ ก.ค.)
เยาวชนชาย-หญิง อายุ ๑๐-๒๑ ปี

ระยะเวลา
จานวนรับ
๑๑–๑๗ มี.ค.
๑๐๐
๑๑-๒๔ มี.ค.
๒๐
๑๘-๒๔ มี.ค.
๑๒๐
๒๕ มี.ค.-๓๑ มี.ค.
๒๕๐

๒๙ เม.ย.-๕ พ.ค.
๙-๑๓ พ.ค.
๒๔ มิ.ย.-๗ ก.ค.
๑-๗ ก.ค.
๒๕ มิ.ย.-๑๕ ก.ค.
๘-๑๔ ก.ค.

๒๐๐
๑๕๐
๒๐
๕๐
๒๕
๑๕๐

๓๐ ก.ย.-๖ ต.ค.
๗-๑๓ ต.ค.
๑๗-๒๑ ต.ค.
๑๖-๒๓ ธ.ค.

๖๕
๒๐๐
๑๕๐
๑๒๐

(นักเรียน นิสติ นักศึกษา โรงเรียนนานาชาติ)

เจียระไน*แก้วพุทธิดา รุน่ ๑๑(อค.สิร)ิ
ธรรมบุตรีรตั นะ รุน่ ๑๒(อค.ธรรมนิเวศ)
ยุวธรรมบุตรี รุน่ ๑๒.๑(อค.สิร)ิ
ธรรมบุตร+ธรรมบุตรี นานาชาติ รุน่ ๑๐.๒ (อค.สิร)ิ

ยุวบัณฑิตฯ ธรรมบุตรี อายุตงั ้ แต่ ๑๐ ปี ขึน้ ไป
เยาวชนหญิง อายุ ๑๐-๑๘ ปี
เยาวชนหญิง อายุ ๗-๑๐ ปี
เยาวชนชาย-หญิง อายุ 10-21 ปี
(นักเรียน นิสติ นักศึกษา โรงเรียนนานาชาติ)

โครงการจัดที่ศนู ย์วิปัสสนายุวพุทธฯเฉลิ มพระเกียรติ (หรือ ศูนย์ ๒) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ชื่อโครงการและสถานที่จดั
สามเณรใจเพชร รุน่ ๒๔ + สามเณรลูกแก้ว รุน่ ๙
(ศาลาทองคาฯ)

คุณสมบัติ
ระยะเวลา
เยาวชนผูผ้ า่ นเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและสมัครใจ ๑-๒๘ เม.ย.

จานวนรับ
๘๐

(สณ.ลูกแก้ว ลาสิกขา ๑๕ เม.ย. สณ.ใจเพชร ลาสิกขา ๒๘ เม.ย.)

* โครงการไม่แนะนาคนใหม่เข้าหลักสูตร“เจียระไน”ทุกโครงการเนื อ่ งจากอาจจะยากเกิ นไป ทุกโครงการผู้ปฏิ บตั ิ ธรรมต้องอยู่จนครบกาหนดโครงการ
ใบสมัครโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ ปี ๒๕๖๑

โครงการธรรมบุตรี, ธรรมบุตร และนานาชาติ : เป็ นโครงการปฏิ บตั ิ วิปัสสนาสาหรับผูเ้ ริ่ มต้น ๗ วัน ผูเ้ ข้าร่วมโครงการต้องถือศีล ๘ สวดมนต์ทาวัตรเช้า-เย็น
ฟังธรรม ปฏิ บตั ิ วิปัสสนาวันละ ๖ – ๘ ชัวโมง
่
โครงการธรรมบุตรีรบั เฉพาะเยาวชนหญิ ง ส่วนโครงการฯนานาชาติ รับทัง้ เยาวชนชายและหญิ ง อายุ ๑๐ ปี ขึน้ ไป
คนที่เคยเข้าโครงการนี้ มากกว่า ๓ ครัง้ ควรเข้าโครงการเจียระไนฯแทน
โครงการสามเณรใจเพชร : เป็ นโครงการบรรพชาสามเณรที่ ยากที่ สุด(ในประเทศไทย) ผู้เข้าร่วมโครงการต้ องผ่านการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกโดย
การสอบนัง่ สมาธิ นัง่ คุกเข่าสวดมนต์ ความอดทน ความตัง้ ใจ ความมีระเบียบ เป็ นเวลา ๗ วัน และบรรพชาเป็ นสามเณรที่ เคร่งครัดในศีล มีจริ ยาวัตรที่
เรียบร้อย ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเฉลิ มพระเกียรติ (หรือ ศูนย์ ๒) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อีก ๔ สัปดาห์(ลาสิ กขาก่อนไม่ได้)
โครงการสามเณรลูกแก้ว : เป็ นโครงการบรรพชาสามเณรสาหรับเยาวชนชายผู้ผ่านการคัดเลือกอายุ ๘-๑๒ ปี ผู้เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการเตรียมความ
พร้อมและคัดเลือกโดยการสอบนัง่ สมาธิ นัง่ คุกเข่าสวดมนต์ ความอดทน ความตัง้ ใจ ความมีระเบียบ เป็ นเวลา ๗ วัน และบรรพชาเป็ นสามเณรที่ เคร่งครัด
ในศีล มีจริ ยาวัตรที่ เรียบร้อย ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเฉลิ มพระเกียรติ (หรือ ศูนย์ ๒) ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อีก ๒ สัปดาห์(ลาสิ กขาก่อน
ไม่ได้)
โครงการเจียระไนฯ : เป็ นโครงการปฏิ บตั ิ วิปัสสนาเข้มข้น ๗ - ๑๔ วัน สาหรับผูต้ ้องการฝึ กฝนตนเองอย่างเข้มงวด หรือต้องการเป็ นพี่เลี้ยง (ไม่แนะนาคนใหม่
สมัครโครงการนี้ ) ผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิ บตั ิ วิปัสสนาวันละ ๑๓ – ๑๔ ชัวโมงต่
่
อวันสาหรับโครงการเจียระไนแก้ว และ ๑๘ ชัวโมงต่
่
อวันพร้อมกาหนดทุก
อิ ริยาบถ สาหรับโครงการเจียระไนพลอย

ใบสมัครโครงการพัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ ปี ๒๕๖๑

