โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อแผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพือ่ เด็ก เยาวชน ขา้ ราชการ และประชาชนทัวไป
่
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
สํานักงานสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งป ระเทศไทย วัดยานนาวา

๑. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบนั ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมาก
ขึ้นกว่า ในอดีตทีผ่ ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลีย่ นแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยัง ส่งผลถึง เด็ก เยาวชน
และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
ให้ห ลงผิดและมีพฤติกรรมทีเ่ บีย่ งเบน ขาดระเบียบวินยั ซึ่งทําให้
ภูมคิ มุ ้ กันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมทีจ่ ะต้านทานกับ ปัญหา ต้องขาดความมันคงจนเกิ
่
ด ปัญหาต่างๆ ของ
สังคมตามมา เช่น สําหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ สําหรับประชาชนทัวไป
่ ได้แก่ปญั หาการทํางานทีไ่ ม่มคี วามสุข
ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็ นต้น
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา ได้เห็นความสําคัญของปัญหา
ดัง กล่าว และได้ดาํ เนินการส่งเสริม และพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบนั ได้เล็งเห็ นว่าวิธีการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนัน้
จะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทําให้เกิดสมาธิและสติปญั ญา โดยเฉพาะอย่างยิง่
การฝึ กปฏิบตั ิธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มขา้ ราชการและพนักงาน กลุ่มผูส้ ูงอายุและสตรี จะช่วยทําให้มจี ิตใจ
พื้นฐานที่โอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึง่ จะทําให้พ้นื ฐาน ทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม
ย่อมส่งผลให้ เด็กและเยาวชน เป็ นคนดี และสามารถแก้ปญั หาสังคมได้ และทําให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้
อย่างรวดเร็ว
ดังนั้น สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา มีภารกิจเกีย่ วกับการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม คือ ศึกษาวิเคราะห์วางแผนดําเนินการเกี่ยว กับการฝึ กอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ให้บริการการศึกษาพระพุทธศาสนาให้การฝึ กอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
ทัวไป
่ โดยคาดหวังให้เด็กและเยาวชนเป็ นผูม้ คี ณ
ุ ธรรมนําความรู ้ อยูร่ ่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา จึงเห็นสมควรทีจ่ ะดําเนิน
โครงการดังกล่าวต่อเนื่องให้ครอบคลุมเด็กและเยาวชนทุกคนในสังคม ประกอบกับนโยบายของรัฐ ทีต่ อ้ งการส่งเสริม
เด็กและเยาวชนให้มคี วามรักสามัคคี มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้ขา้ ราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
มีศกั ยภาพในการทํางานอย่างสูงสุด ทํางานอย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวติ ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งใน

โครงการได้สอดแทรกเรื่องดังกล่าว เขา้ ในหลักสูตรโดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและ
เยาวชน ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เป็ นทรัพยากรมนุษย์ทม่ี ศี กั ยภาพและเป็ นพลังของแผ่นดินทีจ่ ะ
ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไปเพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระแสพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จึงขอเสนอโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
ในรูปแบบ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ภายในแนวคิด “ธรรมะอารมณ์ดี”
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเทิดทูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
๒. เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดําเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข
๓. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาให้ขา้ ราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ มีทศั นคติท่ดี ตี ่อการทํางาน
เกิดทักษะในการทํางานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๔. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนทัวไป
่ ผูส้ ูงอายุ สตรี ใช้ชีวติ ในสังคมอย่างมีความสุข
๓. เป้ าหมาย
ด้านปริมาณ
กลุม่ เด็กและเยาวชน ทัง้ การศึ กษาในระบบโรงเรียนตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ทัวประเทศที
่
ห่ น่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนมีความ
สนใจและต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน
กลุ่มขา้ ราชการพนักงานราชการ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ทัวประเทศที
่
ห่ น่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนมีความ
สนใจและต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กลุ่มผูส้ ูงอายุและสตรี ทัวประเทศที
่
ห่ น่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนมีความสนใจและต้องการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ด้านคุณภาพ
กลุ่มเด็ก และเยาวชน ทัง้ การศึกษาในระบบโรงเรียน ตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระบบการศึกษาตามอัธยาศัย มี คุณธรรมจริยธรรม สามารถ แก้ปญั หา ชีวติ โดย
นําธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
กลุ่มขา้ ราชการและพนักงานของรัฐ มีทศั นคติทด่ี ตี ่อการทํางาน เกิดทักษะในการทํางานอย่างมีความสุข
พัฒนาศักยภาพในการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลุ่มผูส้ ูงอายุและสตรี มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวติ รูค้ ณ
ุ ค่าของหลักธรรมในทางศาสนา ว่าสามารถ
นํามาปรับใช้ในการดําเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข
0

0

๔. ระยะเวลาดําเนินการโครงการ
เป็ นโครงการทีจ่ ะดําเนินการอย่างต่อเนื่ อง เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไทย
ให้เป็ นสังคมทีม่ คี วามสุข ด้วยวิถขี องความพอเพียง

๕. สถานที่ฝึกอบรม
สถาบันสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา
- สถานทีท่ ห่ี น่วยงานภาครัฐและเอกชน เห็นว่าเหมาะสม
ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๖. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
- สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนา วา
- หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๗. วิธีการดําเนินงาน
การติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา
ได้ทาํ หนังสือแจ้งรายละเอียด
เกีย่ วกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และหลักสูต รการอบรม พร้อมทัง้ ส่ง ซีดตี วั อย่าง
กระบวนการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้แนวคิด “ธรรมะอารมณ์ดี ” เพื่อนําเสนอ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานครและ ทัวประเทศ
่
เพือ่ ให้ สถาบันการศึกษา หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ในกรุงเทพมหานครและทัวประเทศ
่
ทีม่ คี วามสนใจ เขา้ ร่วมโครงการ
๘. หลักสูตรการอบรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนา
แห่งประเทศไทย วัดยานนาวา มีหลักสูตรการอบรมซึง่ สามารถรองรับความต้องการของ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้
อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย
หลักสูตรสําหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด “ธรรมะอารมณ์ดี ” มีทง้ั หมด ๔ หลักสูตร
หลักสูตรที่ ๑ ค่ายพุทธบุตร – ธรรมธิดา
เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชน ทีย่ งั ไม่เคยเขา้ ค่าย เป็ นหลักสูตรทีป่ รับพื้นฐานด้านศีลธรรม เน้ นการปฏิบตั ติ าม
ไตรสิกขา คือ ศีล (สะอาด) สมาธิ (สงบ) ปัญญา (สว่าง) และปลูกฝังคุณธรรม ๔ ส คือ สนุก สาระ สงบ และสํานึก )
หลักสูตรที่ ๒ ค่ายธรรมะพลิกชีวติ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนทีเ่ คยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ๑ เป็ นหลักสูตรทีส่ ร้างจิตสํานึ กพัฒนาจิตอาสา
เน้นการสร้างเสริมกระบวนการคิด ความกล้าแสดงออก เศรษฐกิจพอเพียง และปลูกฝังคุณธรรม
๕ ส คือ สนุก
สาระ สงบ สํานึกและ สร้างสรรค์
หลักสูตรที่ ๓ ค่ายศิลปะแห่งชีวติ พิชิตความสุข
เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชน ทีเ่ คยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ๒ เป็ นหลักสูตรทีม่ กี ระบวนการอบรมที่
แนะนําการใช้ชีวติ ทัง้ ๔ ด้าน ทีม่ กั จะทําให้เกิดทุกข์ คือ การเรียน การงาน การเงิน และความรัก
หลักสูตรที่ ๔ ค่ายวาทศิลป์ เพื่อพัฒนาผูน้ ําเยาวชนด้วยพลังจิตอาสา
เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนทีเ่ คยผ่านการอบรมในหลักสู ตรที่ ๓ และนักศึกษาทีเ่ ป็ นผูน้ าํ นักเรียน กรรมการ
นักเรียน เป็ นหลักสูตรทีเ่ น้นการฝึ กให้นกั เ รียน นักศึกษา ได้พฒั นาวาทศิลป์ การพูดต่อทีช่ ุมชน การกล่าวสุนทรพจน์

โดยมีกจิ กรรมต่างๆ สอดแทรกอย่างมีกระบวนพัฒนาการเป็ นผูน้ าํ เน้นการพัฒนาความคิด การวา งตัว ภาวะผูน้ าํ
ความมีอจั ฉริย ะพร้อมคุณธรรม
หลักสูตรสําหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ
- หลักสูตร “ชีวติ เบิกบาน การงานเป็ นสุข ”
- หลักสูตร “ธรรมะพลิกชีวติ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”
- หลักสูตร “ธรรมะอารมณ์ดี สร้างชีวมี สี ุข ”
- หลักสูตร “ธรรมะอารมณ์ดี เสริมสร้างสามัคคีในองค์กร ”
หลักสูตรสําหรับผูส้ งู อายุและสตรี
- หลักสูตร “เป็ นผูส้ ูงอายุอย่างไรให้มคี วามสุข ”
- หลักสูตร “ธรรมะสําหรับผูค้ รองเรือน ”
- หลักสูตร “อยู่อย่างไร ให้มคี ่า สร้างสุขเสริมบุญ ”
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
กิจกรรมคุณธรรมแบบค้างคืน ๓ วัน ๒ คืน
กิจกรรมคุณธรรมแบบไม่คา้ งคืน ๓ วัน (Day camp)
- กิจกรรมคุณธรรมแบบครึ่งวัน ๓ ชัว่ โมง
- กิจกรรมคุณธรรมแบบหนึ่งวัน ๖ ชัว่ โมง
- ตามความเหมาะสมของผูจ้ ดั โครงการ
๙. งบประมาณในการจัดกิจกรรม
จากหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและหน่วยงานเอกชนทีส่ นใจกระบวนการฝึ กอบรม ของสถาบันส่งเสริ มและเผยแพร่
การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา
๑๐. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
เด็กและเยาวชน
ทําให้เด็กและเยาวชนของชาติตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถนําไปประพฤติปฏิบตั ิในชีวิ ต
ประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะเป็ นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มคี ุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
อันเป็ นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไป
ข้าราชการ พนักงานของรัฐและพนักงานของหน่วยงานเอกชน
ทําให้ขา้ ราชการ พนักงานของรัฐ และพนักงานของหน่วยงานเอกชน มีทศั นคติทดี่ ตี ่อการทํางาน เกิดทักษะ
ในการทํางานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผูส้ งู อายุและสตรี
ทําให้ผสู ้ ูงอายุและสตรีมคี ุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวติ รูค้ ุณค่าของหลักธรรมในทางศาสนา ว่าสามารถ
นํามาปรับใช้ในการดําเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข

๑๑. การประเมินผล
๑. วิธวี ดั และประเมินผล
แบบสอบถาม แบบประเมินผล และสังเกตพฤติกรรม
๒. ดัชนีช้ ีวดั ความสําเร็จ
ประเมินผลสัมฤทธิ์จากแบบรายงานสรุปผลโครงการ
๓. การตรวจเยี่ยมให้กําลัง ใจ
เดินทางไปตรวจเยีย่ มสถานศึกษาหน่วยงานหลังผ่านการอบรม
๑๑. ติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่
สํานักงานสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
(พระมหาวีรพล วีรญาโณ หัวหน้าพระวิทยากร)
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