ธรรมาภิบาลคุณธรรมจริยธรรม
สู่การทางานอย่างมืออาชีพ
บจก.สัมมนาเซ็นเตอร์
หลักการและเหตุผล
ชีวติ กับธรรมชาติ ธรรมชาติกบั การทางาน ซึง่ มีอยู่สองด้าน ด้านหนึ่งคือกายภาพ ด้านหนึ่งด้านจิตใจ ปั ญหา
กายภาพภายนอกเป็ นปั ญหาทีย่ ากทีจ่ ะควบคุมได้ เพราะมีเงื่อนและปั จจัยหลายด้านเป็ นองค์ประกอบ ส่วนด้านจิตใจนัน้ เป็ น
ปั ญหาทีส่ ามารถคุมได้ มีวชิ าจิตวิทยาหลายด้าน ทีไ่ ด้กล่าวถึงในการพัฒนาจิตใจเพราะผลของใจมีสว่ นในการพัฒนาศักยภาพ
ภายนอกให้มปี ระสิทธิภาพภายนอกได้ และจิตวิทยาทีด่ ที ส่ี ุดของโลกโดยได้การยอมแล้ว นัน้ คือหลักธรรม ซึง่ ได้บอกถึง
เหตุผลในการดารงชีวติ ทีถ่ ูกต้อง สมดุล ด้วยเหตุ ด้วยผล แต่ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงหลักธรรม เพราะมี
ความรูส้ กึ เข้าใจยาก เป็ นภาษาทีฟ่ ั งไม่เข้าใจบ้าง ทาให้คนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของหลักธรรมซึง่ เป็ นความจริงและธรรมชาติ
ของเราตนเองด้วยซ้า
หลักธรรมคือหลักใจ ทีจ่ ะทาให้เราเข้าใจในธรรมชาติ ความจริง การรูท้ นั ในอารมณ์ของตนเอง และมีหลักในการ
บริหารงาน รวมถึงวิชาทีท่ าให้เกิดความสาเร็จในชีวติ ทีต่ งั ้ ไว้ ไม่ว่าเรื่องการทางาน หรือ เรื่องชีวติ ซึง่ สิง่ เหล่านี้หลักธรรมได้
ให้แนวทางหมดแล้ว
หลักสูตร ธรรมาภิบาลคุณธรรมจริยธรรม สูก่ ารทางานอย่างมืออาชีพเป็ นธรรมะทีม่ แี นวทางในการเข้าใจหลักในการ
บริหาร โดยใช้หลักทาง สายกลางตามแนวหลักจริยธรรม เป็ นหลัก ทางตัววิทยากรได้สนใจศึกษาและตัง้ ใจทาความเข้าใจ
มาถึง 20 ปี รวมถึงลงไปปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง และศึกษาด้านจิตวิทยา จนได้เป็ นวิทยากรบรรยายด้านจิตวิทยากับธรรมะ และ
เป็ นวิทยากรในการบรรยายธรรมกับชีวติ ประจาวันให้กบั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษทั ต่างๆ โดยใช้ภาษาทีฟ่ ั งง่าย
และพิสจู น์ได้ และสามารถตอบคาถามทีส่ งสัยของผูส้ มั มนาได้ในเรื่องการปฏิบตั โิ ดยสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ความเข้าใจให้เห็นคุณค่าในหลักธรรมาภิบาล ทาให้มที ศั นคติในการพัฒนาตนเอง และผูอ้ ่นื อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้มคี วามเข้าใจเรื่องภาวะผูน้ า จากการใช้ธรรมาภิบาล กับ การใช้ศาสตร์และศิลปะในการปกครองคน
3. เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวม ในการพัฒนาตนเองด้วยหลักธรรมาภิบาล
หัวข้อการอบรม / สัมมนา
ทัศนคติ ที่ถกู ต้องต่อหลักธรรมาภิ บาล
 เหตุแห่งการมีจริยธรรมคืออะไร
 ทางสายกลาง กับ หลักธรรมาภิบาล
 เหตุการเกิดหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิ บาล
 6 หลักธรรมาภิบาล
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ปั ญหาในการปฏิบตั ใิ นหลักธรรมาภิบาล
 หลักธรรมแห่งคนดี มีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ
 7 ทีต
่ อ้ งรู้ สูป่ ระสิทธิภาพ (จากสัปปุรธิ รรม 7 )
 จริยธรรมการบริหาร สูผ
่ นู้ าประสิทธิภาพ
 หลัก 4 ประการทีผ
่ นู้ าต้องมี (พรหมวิหาร 4)
หลักธรรมการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
 หนทางการแก้ไขปั ญหา อย่างมีระบบ (อริยสัจ 4)
 ตัวอย่างประกอบ


ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (09:00 – 16:00 น.)
แนวทางและวิ ธีการพัฒนาการเรียนรู้ : เป็ นการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง
ๆ เช่น กิจกรรมกลุ่ม การระดมสมอง การฟั งการบรรยาย และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการ
มีภาพตัวอย่างประกอบ

ิ สพฤกษ์ศรี
อ.ประกาศต
บรรยายภาคทฤษฎี แบบการทอล์คโชว์(จูงใจให้ เห็นคุณค่า)
ผู้มีประสบการณ์ทางานด้ านฝึ กอบรม และศึกษาในการสร้ างสานึกและ
ทัศนคติทางด้ านการสร้ างความสัมพันธ์ โดยศึกษาแนวทางด้ านการปฏิบตั ิ
มามาตา่ กว่า 20 ปี เป็ นวิทยากรและที่ปรึกษาให้ กบั หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้
ภาครัฐและเอกชนเป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนของมหาลัยต่างๆ เช่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กรชันน
้ า
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