Training Center Service

โปรแกรมฝึ กอบรมหลักสูตร : ธรรมะกับการปฏิบตั ิงาน
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม : 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากร : ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
1. หลักการและเหตุผล

ปรากฏการณ์ข่าวช่ วงนี้สะท้ อนให้ เห็นถึงภาพรวมของสังคมยุ คใหม่ ว่าหลายๆ ปี มานี้ วิถีชีวิตความเป็ นอยู่เกี่ยวกับ
สัมพั นธภาพของคนหลายกลุ่ มหลายระดั บเริ่ มตั้ง เค้ าเหิ นห่ างเกิดช่ องว่ างด้ านความสัม พั นธ์ต่อ กันทั้งในและนอกองค์ก ร
เนื่องจากแต่ ละคนถูกปั ญหารอบตัวกดดันจนอารมณ์แปรปรวน มีผลทําให้ บรรยากาศในการดําเนินชีวิตร่ วมกันปรากฏความ
หมางเมินสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น สถาบันครอบครัว หรือ องค์กรธุรกิจ จะสังเกตได้ ว่า พระเจ้ าอยู่หัว ทรงมีพระราชดํารัสตอกยํา้ ให้
ทุกๆฝ่ าย “รู้รักสามัคคี” แสดงว่าบรรยากาศสมานฉันท์ต้ังอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ เป็ นไปได้ ว่าคู่กรณีท่ขี ัดแย้ งกันมีความเครียด
สะสม เมื่อเผชิญหน้ ากันก็ลืมนึกถึงคุณงามความดีซ่ึงเคยมีนาํ้ ใจ ต่อกันหั วหน้ ามีบุญคุณกับผู้ร่วมงาน พนักงานก็มีนาํ้ ใจกับ
หั ว หน้ า ลู ก ค้ า มี บุ ญคุ ณกับ องค์ ก รหน่ ว ยงานก็มี นํ้าใจกับ ผู้ ม าติ ด ต่ อ เชื่ อ ว่ า ถ้ ามีก ารพั ฒนาค่ านิ ยมในแง่ บ วกให้ เข้ ม แข็ง
จิตสํานึกก็จะยกระดับสูงขึ้น เครือข่ายแนวร่ วมก็จะเพิ่มมากกว่าเดิม บุคลากรในสมัยนี้มีจุดแข็งทางด้ านคุณภาพหรือฝี มือแต่
มักจะมีจุดอ่อนเรื่อง คุณธรรมหรือนิสยั การ วางตัวในการทํางานต่อกันอย่างเป็ นเอกภาพ จําเป็ นอย่างยิ่งที่น่าจะนําเสนอข้ อคิด
ในการสร้ างสรรค์คุณธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใหองค์กรไดรับความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่องอย่างมีสนั ติสขุ อันที่จริง คุณหญิง
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ เคยเสนอ 7 ยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานตามวาระแห่ งชาติ ซึ่งมีแนวคิดสอดคล้ องกับสถานการณ์ขณะนี้มี
อยู่ 2 ข้ อ ควรจะนํามาปรับใช้ ได้ แก่ การสร้ างกลุ่มผู้นาํ และ รูปแบบองค์การแห่ งสุจริตธรรม กับ การปรับปรุงระบบบริหารงาน
บุคคลให้ เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประโยชน์สขุ อันยั่งยืนร่วมกัน
หัวใจสําคัญที่ ปวงชนชาวไทยต่างพากันแซ่ซร้ องสรรเสริญ “พระเจ้ าอยู่หัว” คือ พระองค์ท่านทรงเป็ นต้ นแบบผู้
ทรงตั้งมั่นอยู่ในวิถีธรรม สมดังพระราชดํารัสที่ว่า “เราจักปกครองแผ่ นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สขุ ของมหาชนชาวสยาม”
องค์กรโดยพนักงานทุ กระดับจึงควรจะฉุ กคิดในทํานองเดียวกันว่ า “เราจักทํางานโดยธรรมเพื่ อประโยชน์สุขของ ตนเอง
องค์กร ลูกค้ า และ สังคม” เป็ นการเชิดชูภาพลักษณ์องค์กร กับ BRAND และ จรรโลง ขวัญกําลังใจในการทํางาน ไม่ช้าไม่
นานก็จะรู้จะเห็นว่า “สุขโต สุขถานัง” เป็ นจริงยิ่งกว่าคําปลอบใจ

2. วัตถุประสงค์

สร้ างศรัทธาให้ ยอมรับการพัฒนาความเชื่อกับภูมิปัญญาเสริมทักษะการประยุกต์แนวคิดแง่บวกกับการปฏิบัติงาน

3. รูปแบบการสัมมนา

บรรยาย / กรณีศึกษา

4. หัวข้อสัมมนา






LIFESTYLE ลมพัดหวนในยุคที่7
กริยาก่อให้ เกิดปฏิกริ ิยา: เก่งกับเฮง
คุณสมบัติพนักงานดีควรมี 7 ดําริ
กลเม็ดเพิ่ม MARGIN ด้ วยวิถีพุทธ
วิธกี ารอยู่ร่วมกันอย่าง“เป็ นธรรม”
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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 อุบายธรรมปลูกฝังค่านิยมด้ านวินัย
 อี.คิว.ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 ปิ ยวาจา:จิตวิทยาการพูดให้ สมั ฤทธิ์

5. กําหนดการ
08.00 - 09.00
09.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 16.00

ลงทะเบียน
เปิ ดประชุม บรรยาย LIFESTYLE ลมพัดหวนในยุคที่7 กริยาก่อให้ เกิดปฏิกริ ิยา:เก่งกับเฮง
ภาคปฏิบัติ CASE STUDY
พักดื่มชากาแฟ
บรรยาย คุณสมบัติพนักงานดีควรมี 7 ดําริ กลเม็ดเพิ่ม MARGIN ด้ วยวิถีพุทธ ภาคปฏิบัติ
แบบทดสอบ
อาหารกลางวัน
บรรยาย วิธกี ารอยู่ร่วมกันอย่าง“เป็ นธรรม”
อุบายธรรมปลูกฝังค่านิยมด้ านวินัย ภาคปฏิบตั ิ กิจกรรมนําคติ
พักดื่มชากาแฟ
บรรยาย อี.คิว.ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปิ ยวาจา:จิตวิทยาการพูดให้ สมั ฤทธิ์
ภาคปฏิบัติ ตอบคําถามให้ คาํ ปรึกษา

6. วิทยากร ดร. สุรวงศ์ วัฒนกูล
 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
 ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะศาสนศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์ มหาวิทยลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 ผ่านการอบรมหลักสูตร คิว.ซี. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ ไทย-ญี่ปุ่น
ประสบการณ์
 เคยเป็ น วิทยากรนักบรรยาย ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ
 เคยเป็ น อาจารย์ [พิเศษ] โรงเรียนสยามธุรกิจ
 เคยเป็ น อาจารย์ [พิเศษ] มหาวิทยาลัย เกริก
 เคยเป็ น นักพูดรายการ ทีวีวาที ที.วี. ช่อง 9
 เคยเป็ นผู้ดาํ เนินรายการ ได้ ขาํ ได้ คิด ไททีวี ช่อง 2
 เคยเป็ น นักจัดรายการวิเคราะห์ข่าว วิทยุ FM 97
 เคยเป็ น นักจัดรายการตอบปัญหาชีวิต วิทยุ FM 94
 เคยเป็ น นักจัดรายการ ลูกทุ่งไทยเข้ าใจคิด วิทยุ FM 95
 เคยเป็ นผู้ดาํ เนินรายการ สภากีฬา วิทยุ FM 90
 เคยเป็ น นักเขียนคอลัมน์ อมิตตยุทธ์ นิตยสาร คู่แข่ง
 เคยเป็ น นักเขียนคอลัมน์ GET IDEA นิตยสาร BOSS
ตําแหน่งงาน
 เป็ นวิทยากรอิสระรับจัดฝึ กอบรมและบรรยายวิชาการ เป็ นปี ที่ 34
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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 เป็ นที่ปรึกษา ด้ านการพัฒนาบุคลากร บริษัท สมาร์ทวิช่ัน จํากัด
 เป็ นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้ พระสงฆ์ ฟรีท่วั ประเทศ เป็ นปี ที่ 25
 เป็ นนักจัดรายการทอล์คโชว์โซไซตี้ วิทยุ FM 102 เวลา 20.15-21.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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