เรียน
เรื่อง

ผูปกครอง และสมาชิกโครงการเซนลุกซจีเนียส
ระเบียบการเขารวมโครงการเซนลุกซจีเนียส

บริษัทอังกฤษตรางู (แอล.พี.) จํากัด รวมกับ มูลนิธิวองวานิช มุงมั่นตั้งใจพัฒนาสังคมดวยการเปนสวนหนึ่งในการเสริมสราง
เยาวชนใหรูจักใชสติ และสมาธิ พรอมทั้งสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี ดวยการเปดอบรมสมาธิสําหรับเยาวชน
กับโครงการ “เซนลุกซจีเนียส” (St. Luke’s Genius) เริ่มเปดการสอนตั้งแตป 2543 จัดอบรมปละ 3 รุน เพื่อเปนการคืนกําไรใหกับ
สังคม โดยทุกปไดรับการตอบรับจากลูกคาและประชาชนเปนจํานวนมาก บริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณผูปกครองทุกทานที่ใหความ
สนใจและเล็งเห็นความสําคัญของการอบรมสมาธิและสงบุตรหลานเขารวมโครงการ
โครงการ “เซนลุกซจีเนียส” โครงการที่เนนการพัฒนาเยาวชนสูการเปนผูนํา
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางใหเยาวชนรูจักใชสติ และสมาธิในการดํารงชีวิตประจําวัน โดยใชหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
2. เพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรู การคิดอยางมีระบบขั้นตอน
ผลที่คาดวาจะไดรับจากการเขารวมโครงการ
1. ทําใหผูเขารับการอบรมเกิดทักษะในดานความคิด ความจํา ความอดทน และความพยายาม อันจะสงผลตอการแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่ดีขึ้น
2. ทําใหผูเขารับการอบรมมีความกตัญูกตเวทีตอบิดามารดา และผูมีพระคุณ
3. ทําใหผูเขารับการอบรมเกิดความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม
4. ใชหลักธรรมเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
ดังนั้น เพื่อใหการอบรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ ขอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการเขารวมโครงการ เพื่อใหทุกทาน
รับทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ดังนี้
ระเบียบการเขารวมโครงการ
เวลาเปดประตูธรรมสถานฯ (สถานที่อบรม) 6.00 น. และ เวลาปดประตู 19.00 น.
ขอตกลง หรือ วินัยในการอยูรวมกัน สําหรับผูเขารับการอบรม
1. เชื่อฟงคุณครูผูสอนและพี่เลี้ยง
2. ไมพูดคุยหรือสงเสียงดังในขณะที่มีการอบรมหรือการสอน
3. การออกนอกสถานที่ตองไดรับการอนุญาตจากครูผูสอนหรือพี่เลี้ยงกอนทุกครั้ง
4. ตั้งใจ ใหเกียรติ สนใจเรียน และไมวิ่งเลนในหองประชุม
5. ไมควรนําเกมส โทรศัพทมือถือ ของเลน หรือของมีคามาเขารวมกิจกรรม
6. รับประทานอาหารมังสวิรัติตลอดระยะเวลาการอบรม
7. อดทนตอการรับประทานอาหารและการนอนแบบชาวพุทธ ซึ่งอาจไมสะดวกสบาย

8. หากผูเขารับการอบรมรองไหคิดถึงบาน พี่เลี้ยงจะปลอบโยนเพื่อใหอยูตอ มิใชบังคับ แตหากปลอบโยนแลว ผูเขารับ
การอบรมยังตองการกลับบาน บริษัทจะติดตอผูปกครองใหมารับกลับทันที
9. ปฏิบัติตามกฎระเบียบดวยความเต็มใจ
ขอควรปฏิบัติ สําหรับผูปกครอง
1. แจงใหผูเขารับการอบรมรับทราบระเบียบปฏิบัติตางๆ พรอมยินยอมเขารับการอบรม
2. ไมควรใหเด็กนําของเลน ,อุปกรณสื่อสาร, อาหาร, ขนม เขามาในชวงระยะเวลาการอบรม
3. ผูปกครองไมควรติดตอสื่อสารหรือเขามาเยีย่ มผูเขารับการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม เพราะจะทําใหเด็ก
ขาดความมั่นใจ รองไหและขอกลับบาน เวนแตมีกรณีเรงดวนใหติดตอเจาหนาทีห่ รือพี่เลี้ยง
4. ถาเด็กมีโรคประจําตัวใหนํายาติดตัวมาดวย และบอกกับเจาหนาที่หรือพี่เลี้ยงเพื่อชวยดูแล
5. วันสุดทายของการอบรมหากผูปกครองมีความประสงครับประทานอาหารกอนกลับ ควรยืนยันจํานวนในวันลงทะเบียน
เพื่อเจาหนาที่ไดจัดเตรียมอาหารใหเพียงพอ
6. ผูปกครองที่สงเด็กเขาอบรมแลว กรุณากลับกอนที่เด็กจะเริ่มทํากิจกรรม
7. วันสุดทายผูปกครองกรุณามากอน 10.00 น.หากไมสามารถมารวมงานได กรุณามารับเด็กในเวลา 12.30 น.
8. งดรับผูเขารับการอบรมที่มีความไมปกติทางจิต ประสาท และรางกาย
บริษัทฯ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมืออยางดีในการปฏิบัติตามระเบียบตาง ๆ ที่ไดกําหนดไว
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคตางๆ ของการอบรมมากขึ้น

สอบถามเพิ่มเติม: คุณทัศนีย เบอร 02-645-1333 ตอ 152 E-Mail – tassanee_k@britishdispensary.com

เพื่อใหการอบรม

การอบรมหลักสูตร “ St. Luke’s Genius” ระดับอายุ 8 – 12 ปี จานวน 80 คน
วันที่ 17 – 19 เมษายน 2557 ณ ธรรมสถานว่ องวานิช ถนนเทพารักษ์ สมุทรปราการ
โดยวิทยากรของมูลนิธิว่องวานิช - พระมหานภันต์ สันติภทั โท วัดสระเกศฯ - พระปั ญญา วรปั ญญาเมธี วัดแจงร้ อนฯ - คุณจิรายุ แก้ วพะเนาว์
วัน /
เวลา
พฤหัส
17
เมษายน
2557

5.30 – 7.00
1.30 ชม.

7.00
8.00

8.00 – 11.30
3.30 ชม.

8.30 น. ลงทะเบียน นาสัมภาระเก็บในห้ องพัก
9.00 น. ปฐมนิเทศ - แล้ วแบ่งกลุม่ – นาไปสักการะ
9.30 น. ประธานกล่าวเปิ ดการอบรม - ถ่ายภาพกลุม่
10.30 น. เริ่ มไหว้ พระ-สวดมนต์ /คุณอุทยั - ฝึ กกราบ

ศุกร์
18
เมษายน
2557

ไหว้ พระ-สวดมนต์ / อุทยั
ธรรมะรับอรุณ
เดินจงกรม-นัง่ สมาธิ
คุณพจนา - คุณอุทยั

เสาร์
19
เมษายน
2557

ไหว้ พระ-สวดมนต์ /อุทยั
เดินจงกรม –นัง่ สมาธิ
ทบทวนการสอน
คุณพจนา - คุณอุทยั

11.30
13.00

13.00 - 15.00
2 ชม.

อาหาร
กลาง
วัน

“เดินหาคาขวัญตาม
ต้ นไม้ ”
กลุม่ เสนอสาระ
อิริยาบถกับสติ
ฝึ กเดินจงกรม – นัง่ สมาธิ

15.30
15.30
ดื่ม
น ้า
ปา
นะ

15.30 - 17.00
1.30 ชม.
เดินจงกรม – นัง่ สมาธิ
คุณพจนา

17.00
18.30
รับ
ประ
ทาน
อา
หาร
เย็น
อาบ
น ้า
พัก
ผ่อน

18.30 - 21.00
2.30 ชม.

21.00
05.00

ไหว้ พระ-สวดมนต์
“การรักษาอารมณ์”
พระมหานภันต์ สันติภทั โท
วัดสระเกศฯ

เครื่ อง
ดื่ม
ขนม
เข้ า
นอน

นอนพัก
อิริยาบถกับสติ - คุณจินตนา ด้ วย
กิจกรรม – ธรรมะใสใส
กิจกรรม – ธรรมะใสใส
ไหว้ พระ-สวดมนต์ /
สติ
กิจกรรม – ธรรมะใสใส
พระปั ญญา วรปั ญญาพระปั ญญา วรปั ญญาบรรยายเรื่ อง “กฎแห่งกรรม”
อา พระปั ญญา วรปั ญญาเมธี
เมธี
เมธี
เดินจงกรม –นัง่ สมาธิ
หา
และทีมงาน
และทีมงาน
ถวายของ - ให้ พร
คุณพจนา
ร
10.00 น. ฟั งบรรยาย “ พระคุณของพ่อ-แม่ ” โดย พระปั ญญา วรปั ญญาเมธี
เช้ า คุณจิรายุ –แก้ วพะเนาว์
ให้ พอ่ – แม่ เข้ าฟั งด้ วย พิธีมอบมาลัยให้ กราบพ่อ – แม่ เขียน คาสัญญาต่อพ่อ-แม่ แล้ วมอบให้

1. แต่งกายตามสบายให้ เคลือ่ นไหวสะดวก
4. ผู้ที่ไม่ตงใจและก่
ั้
อกวนผู้อื่นจะถูกส่งกลับ

สอนร้ องเพลง
9.00 น.
แบ่งกลุม่ – ร่วมกันเขียน
สิง่ ที่ได้ จากการอบรม

เขียนใบประเมินผล
11.30 น. ประธานกล่าวปิ ด - มอบเกียรติบตั ร
ขอบคุณและขอขมาต่อกัน – สวดมนต์
12.00 น. สูอ่ ้ อมอกพ่อ-แม่ –แล้ วรับประทานอาหารร่วมกัน แล้ วอาลากลับ ( ประมาณ 12.30 น.)
( ขอให้ พอ่ -แม่มารับตรงเวลาที่สญ
ั ญากับลูกไว้ - อย่าผิดสัญญาเด็กจะเสียใจ )

2. งดนาของเล่น เครื่ องมือสือ่ สารและขนมเข้ ามาในธรรมสถาน
5. ผู้ที่ทาของในธรรมสถานเสียหายต้ องชดใช้

3. ปฏิบตั ิตามระเบียบ
รายการที่แจ้ งมาเปลีย่ นแปลงตามความจาเป็ นและเหมาะสม
www.britishdispensary.com

