โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคลากรในองค์กร
ชื่อแผนงาน
ลักษณะโครงการ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาและบริการสังคม
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพในการทํางานอย่างมีความสุข
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา
วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

๑. หลักการและเหตุผล
การจะปฏิบตั งิ านให ้มีประสิทธิภาพนําพาองค์กรไปสูค่ วามสําเร็จตามเป้ าหมายได้นัน้ การทํางานเป็ นทีม
และมนุษย์สมั พันธ์คอื สิง่ จําเป็ นสําหรับบุคลากรในองค์กร เพราะการดําเนินการใดๆไม่มใี ครสามารถทําได้สําเร็จ
เพียงคนเดียว และการทีจ่ ะทําให ้ผูอ้ น่ื ยอมรับทีจ่ ะให ้ความร่วมมือจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีเทคนิคในการสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ท่ ดี ี โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษทั เอกชน โรงงานอุตสาหกรรม จําเป็ นต้องปฏิบตั ิ
ตนให ้ถูกต้องเหมาะสม และมีมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี ตี ่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง พร้อมกันนั้น ผูป้ ฏิบตั งิ านเอง จําเป็ นที่
จะต้องมีขวัญและกําลังใจในการทํางานสามารถทีจ่ ะทํางานด้วยความมุง่ มันตามภารกิ
่
จ
และเป้ าหมายของ
หน่วยงาน ดังนั้น ผูป้ ฏิบตั งิ านมีท้งั มนุษย์สมั พันธ์ท่ ดี ี และกําลังใจในการทํางานดีแล ้ว ย่อมสามารถปฏิบตั งิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ความมันใจสนองภารกิ
่
จของหน่วยงานได้อย่างดียง่ิ
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา เห็นความสําคัญในการ
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคลากรในองค์ จึงได้ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคลากร
ในองค์กร มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบนั เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ให ้มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน และทําอย่างมีความสุข จะต้องอาศัยกระบวนการอบรมคุณธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา ผสมผส านกับศาสตร์สมัยใหม่โดยผ่านการจัดกิจกรรมด้านจิตวิทยา ทําให ้เกิดสมาธิและ
สติปญั ญา ทําให ้มีจติ ใจพื้นฐานทีโ่ อบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา และมีคณ
ุ ธรรม ซึง่ จะทําให ้พื้นฐานทางจิตใจอยู่
ในกรอบคุ ณธรรมและจริยธรรม ย่อมส่งผลให ้ บุคลากรมีทศั นคติทด่ี ตี ่อการทํางาน เกิดทักษะในก ารทํางาน
อย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานให ้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดังนัน้ สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา มีความต้องการ
ส่งเสริมให ้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและเอกชน มีประสิทธิภาพในการทํางานอย่างสูงสุด
และทํางา นอย่างมีความสุข ส่งเสริมให ้ประชาชนใช้ชวี ติ ในสังคมอย่างมีความสุข เพือ่ ให ้สอดคล ้องกับ

แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศและกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จึงขอเสนอ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคลากรในองค์กร ในรูปแบบกิจกรรมส่ง เสริมคุณธรรม
และพัฒนาบุคลากร ภายในแนวคิด “ธรรมะอารมณ์ดี”
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ และเทิดทูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์
๒. เพือ่ ส่งเสริมให ้ผูเ้ ข้าอบรมมีความรูใ้ นหลักจิตวิทยาด้านมนุษย์สมั พันธ์และการสร้างกําลังใจให ้แก่
ตนเองและผูอ้ น่ื ในการทํางาน
๓. เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาให ้ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ มีทศั นคติทด่ี ตี ่อการ
ทํางาน เกิดทักษะในการทํางานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานให ้เกิดประโยชน์สูงสุด
๔. เพือ่ ส่งเสริมให ้ผูเ้ ข้าอบรมทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให ้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีใน
หน่วยงาน เรียนรูก้ ารสร้างทีมงานและการทํางานเป็ นทีม
๕. เพือ่ ให ้ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้ฝึ กปฏิบตั ธิ รรม การภาวนาเพือ่ ความสงบสุขของชีวติ
0

0

๓. เป้ าหมาย
ด้านปริมาณ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ทัวประเทศที
่
ห่ น่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนมีความ
สนใจและต้องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคลากรในองค์กร
ด้านคุณภาพ
ข้าราชการและพนักงานของรัฐ มีทศั นคติทด่ี ตี ่อการทํางาน เกิดทักษะในการทํางานอย่างมีความสุข
พัฒนาศักยภาพในการทํางานให ้เกิดประโยชน์สูงสุด บุคลากรทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให ้เกิด
ความสัมพันธ์อนั ดีใน หน่วยงาน เรียนรูก้ ารสร้างทีมงานและการทํางานเป็ นทีมมีความเข้าใจในปฏิบตั ธิ รรมและ
ภาวนาเพือ่ ความสงบสุขของชีวติ มากขึ้น
๔. ระยะเวลาดําเนิ นการโครงการ
เป็ นโครงการทีจ่ ะดําเนินการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคลากรใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให ้เป็ นองค์กรทีม่ คี วามสุข ด้วยวิถขี องความพอเพีย ง

๕. สถานที่ฝึกอบรม
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
- สถานทีท่ ห่ี น่วยงานภาครัฐและเอกชน เห็นว่าเหมาะสม
ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๖. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
- สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไ ทย วัดยานนาวา
- หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๗. วิธีการดําเนิ นงาน
การติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และ
วัดยานนาวา ได้ทําหนังสือแจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
บุคลากรในองค์กร และหลักสูตรการอบรม พร้อมทัง้ ส่งซีดตี วั อย่าง กระบวนการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ภายใต้แนวคิด “ธรรมะอารมณ์ดี” เพือ่ นําเสนอถึงหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในกรุ งเทพมหานครและทัว่
ประเทศ เพือ่ ให ้หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานครและทัวประเทศ
่
ทีม่ คี วามสนใจ เข้าร่วม
โครงการ
๘. หลักสูตรการอบรม
สถาบันส่งเสริมและ เผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
และวัดยานนาวา มีหลักสูตรการอบรมซึง่ สามารถรองรับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้อย่าง
เหมาะสม ภายใต้แนวคิด “ธรรมะอารมณ์ดี” ประกอบด้วย
ตัวอย่าง หลักสูตรสําหรับข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน
- หลักสูตร “ธรรมะคัน่ กลาง : การทํางาน + ความสุข”
- หลักสูตร “ธรรมะพลิกชีวติ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”
- หลักสูตร “ธรรมะอารมณ์ดี ชีวติ สําราญ งานสําเร็จ”
- หลักสูตร “ธรรมะอารมณ์ดี เสริมสร้างสามัคคีในองค์กร”
- หลักสูตร “ฟังพระ ฟังเพลง ฟังตัวเอง ฟังความคิด ”

-

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
- กําหนดการธรรมะอารมณ์ดี แบบครึง่ วัน ๓ ชัว่ โมง
- กําหนดการธรรมะอารมณ์ดี แบบหนึง่ วัน ๖ ชัว่ โมง
กําหนดการธรรมะอารมณ์ดี แบบค้างคืน ๒ วัน ๑ คืน
- ตามความเหมาะสมของผูจ้ ดั โครงการ
กระบวนการอบรมทีผ่ สมผสานระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่
- กิจกรรมพัฒนากาย จิต อารมณ์และสังคม
- กิจกรรมการปฏิบตั ธิ รรม สวดมนต์ แผ่เมตตา
- กิจกรรมการสร้างจิตสํานึกในการเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กร
- กิจกรรมการเคลือ่ นไหวและเรียนรูจ้ ากกิจกรรมจิตวิทยา
สื่อที่ใช้ในการอบรม
- สื่อ VCD
- เพลงสร้างสรรค์
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
รูปแบบการอบรม
- การฟังธรรมะอารมณ์ดี
- กระบวนการร่วมคิดร่วมคุย AIC
- การใช้วธิ กี ารคิดแบบสร้างสรรค์อย่างเป็ นระบบ (System thinking)
- กระบวนการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรมจิตวิทยา "Psycho Activities"
- ฝึ กปฏิบตั ิจริงและกิจกรรมกลุ่มย่อย
0

๙. งบประมาณในการจัดกิจกรรม
จากหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีส่ นใจกระบวนการฝึ กอบรมของสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่
การพระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา

๑๐. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และพนักงานของหน่วยงานเอกชน มีทศั นคติทด่ี ตี ่อการ
ทํางาน เกิดทักษะในการทํางานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานใ ห ้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑๑. การประเมินผล
๑. วิธวี ดั และประเมินผล
แบบสอบถาม แบบประเมินผล และสังเกตพฤติกรรม
๒. ดัชนี ช้ ีวดั ความสํา เร็จ
ประเมินผลสัมฤทธิ์จากแบบรายงานสรุปผลโครงการ
๓. การตรวจเยี่ยมให้กําลังใจ เดินทางไปตรวจเยีย่ มหน่วยงานหลังผ่านการอบรม
๑๒. ติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่
สํานักงานสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
(พระมหาวีรพล วีรญาโณ หัวหน้าพระวิทยากร)
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