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โปรแกรมฝึกอบรมหลกัสูตร :  ธรรมะกบัการปฏิบติังาน  

ระยะเวลาในการฝึกอบรม    :  1 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

วิทยากร : ดร.สุรวงศ ์วฒันกูล 
 

 

1. หลกัการและเหตุผล 
ปรากฏการณ์ข่าวช่วงน้ีสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของสังคมยุคใหม่ว่าหลายๆ ปีมาน้ี วิถีชีวิตความเป็นอยู่เกี่ยวกับ

สัมพันธภาพของคนหลายกลุ่มหลายระดับเร่ิมตั้งเค้าเหินห่างเกิดช่องว่างด้านความสัมพันธ์ต่อกันทั้งในและนอกองค์กร 

เน่ืองจากแต่ละคนถูกปัญหารอบตัวกดดันจนอารมณ์แปรปรวน มีผลทาํให้บรรยากาศในการดาํเนินชีวิตร่วมกันปรากฏความ

หมางเมินสงูข้ึน ไม่ว่าจะเป็น สถาบันครอบครัว หรือ องค์กรธุรกจิ จะสงัเกตได้ว่า พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดาํรัสตอกยํา้ให้

ทุกๆฝ่าย “รู้ รักสามัคคี” แสดงว่าบรรยากาศสมานฉันทต์ั้งอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ เป็นไปได้ว่าคู่กรณีที่ขัดแย้งกันมีความเครียด

สะสม เมื่อเผชิญหน้ากันกลื็มนึกถึงคุณงามความดีซ่ึงเคยมีนํา้ใจ  ต่อกันหัวหน้ามีบุญคุณกับผู้ร่วมงาน พนักงานกม็ีนํา้ใจกับ

หัวหน้า ลูกค้ามีบุญคุณกับองค์กรหน่วยงานก็มีนํ้าใจกับผู้มาติดต่อ เช่ือว่า ถ้ามีการพัฒนาค่านิยมในแง่บวกให้เข้มแข็ง 

จิตสาํนึกกจ็ะยกระดับสงูข้ึน เครือข่ายแนวร่วมกจ็ะเพ่ิมมากกว่าเดิม บุคลากรในสมัยน้ีมีจุดแขง็ทางด้านคุณภาพหรือฝีมือแต่

มักจะมีจุดอ่อนเร่ือง คุณธรรมหรือนิสยัการ วางตัวในการทาํงานต่อกนัอย่างเป็นเอกภาพ จาํเป็นอย่างย่ิงที่น่าจะนาํเสนอข้อคิด

ในการสร้างสรรค์คุณธรรมเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานใหองค์กรไดรับความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองอย่างมีสนัติสขุ อนัที่จริง คุณหญิง 

ทพิาวดี เมฆสวรรค์ เคยเสนอ 7 ยุทธศาสตร์ในการดาํเนินงานตามวาระแห่งชาติ ซ่ึงมีแนวคิดสอดคล้องกับสถานการณ์ขณะน้ีมี

อยู่ 2 ข้อ ควรจะนาํมาปรับใช้ ได้แก่ การสร้างกลุ่มผู้นาํและ รูปแบบองค์การแห่งสจุริตธรรม กบั การปรับปรุงระบบบริหารงาน

บุคคลให้เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือประโยชน์สขุอนัย่ังยืนร่วมกนั  

  หัวใจสาํคัญที่ ปวงชนชาวไทยต่างพากันแซ่ซร้องสรรเสริญ “พระเจ้าอยู่หัว” คือ พระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบผู้

ทรงตั้งมั่นอยู่ในวิถีธรรม สมดังพระราชดาํรัสที่ว่า “เราจักปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพ่ือประโยชน์สขุของมหาชนชาวสยาม” 

องค์กรโดยพนักงานทุกระดับจึงควรจะฉุกคิดในทาํนองเดียวกันว่า “เราจักทาํงานโดยธรรมเพ่ือประโยชน์สุขของ ตนเอง 

องค์กร ลูกค้า และ สงัคม” เป็นการเชิดชูภาพลักษณ์องค์กร กับ BRAND และ จรรโลง ขวัญกาํลังใจในการทาํงาน ไม่ช้าไม่

นานกจ็ะรู้จะเหน็ว่า “สขุโต สขุถานัง” เป็นจริงย่ิงกว่าคาํปลอบใจ 

 

2. วตัถุประสงค ์ 
 สร้างศรัทธาให้ยอมรับการพัฒนาความเช่ือกบัภมูิปัญญาเสริมทกัษะการประยุกต์แนวคิดแง่บวกกบัการปฏบิัติงาน  

 

3. รูปแบบการสมัมนา   บรรยาย / กรณศึีกษา   

 

4. หวัขอ้สมัมนา  

 LIFESTYLE ลมพัดหวนในยุคที่7  

 กริยาก่อให้เกดิปฏกิริิยา: เก่งกบัเฮง  

 คุณสมบัติพนักงานดีควรมี 7 ดาํริ  

 กลเมด็เพ่ิม MARGIN ด้วยวิถีพุทธ  

 วิธกีารอยู่ร่วมกนัอย่าง“เป็นธรรม”  
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 อุบายธรรมปลูกฝงัค่านิยมด้านวินัย  

 อ.ีคิว.ในการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม  

 ปิยวาจา:จิตวิทยาการพูดให้สมัฤทธิ์  

 

5. กําหนดการ  
08.00 - 09.00 ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30  เปิดประชุม บรรยาย LIFESTYLE ลมพัดหวนในยุคที่7 กริยาก่อให้เกดิปฏกิริิยา:เก่งกบัเฮง 

  ภาคปฏบิัติ CASE STUDY 

10.30 – 10.45 พักดื่มชากาแฟ  

10.45 – 12.00  บรรยาย คุณสมบัติพนักงานดีควรมี 7 ดาํริ กลเมด็เพ่ิม MARGIN ด้วยวิถีพุทธ ภาคปฏบิัติ  

  แบบทดสอบ  

12.00 – 13.00  อาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 บรรยาย วิธกีารอยู่ร่วมกนัอย่าง“เป็นธรรม” 

  อุบายธรรมปลูกฝงัค่านิยมด้านวินัย ภาคปฏบิัติ กจิกรรมนาํคติ  

14.30 – 14.45  พักดื่มชากาแฟ  

14.45 – 16.00  บรรยาย อ.ีคิว.ในการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม ปิยวาจา:จิตวิทยาการพูดให้สมัฤทธิ์ 

                   ภาคปฏบิัติ ตอบคาํถามให้คาํปรึกษา 

 

6. วิทยากร  ดร. สุรวงศ ์วฒันกูล 

 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาํแหง  

 ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสมัพันธ ์มหาวิทยาลัย ศรีปทุม  

 ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์ คณะศาสนศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์ มหาวิทยลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 ผ่านการอบรมหลักสตูร คิว.ซี. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย่ี ไทย-ญ่ีปุ่น 

 ประสบการณ ์ 

 เคยเป็น วิทยากรนักบรรยาย ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ  

 เคยเป็น อาจารย์ [พิเศษ] โรงเรียนสยามธุรกจิ  

 เคยเป็น อาจารย์ [พิเศษ] มหาวิทยาลัย เกริก  

 เคยเป็น นักพูดรายการ ทวีีวาท ีท.ีวี. ช่อง 9  

 เคยเป็นผู้ดาํเนินรายการ ได้ขาํได้คิด ไททวีี ช่อง 2  

 เคยเป็น นักจัดรายการวิเคราะห์ข่าว วิทยุ FM 97  

 เคยเป็น นักจัดรายการตอบปัญหาชีวิต วิทยุ FM 94  

 เคยเป็น นักจัดรายการ ลูกทุ่งไทยเข้าใจคิด วิทยุ FM 95  

 เคยเป็นผู้ดาํเนินรายการ สภากฬีา วิทยุ FM 90  

 เคยเป็น นักเขียนคอลัมน์ อมิตตยุทธ ์นิตยสาร คู่แข่ง  

 เคยเป็น นักเขียนคอลัมน์ GET IDEA นิตยสาร BOSS  

ตําแหน่งงาน  

 เป็นวิทยากรอสิระรับจัดฝึกอบรมและบรรยายวิชาการ เป็นปีที่ 34  
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 เป็นที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัท สมาร์ทวิช่ัน จาํกดั  

 เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ให้พระสงฆ์ ฟรีทั่วประเทศ เป็นปีที่ 25  

 เป็นนักจัดรายการทอล์คโชว์โซไซตี้  วิทยุ FM 102 เวลา 20.15-21.00 น.  

 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 
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