โครงการส่ งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัตธิ รรม
“หลักสู ตรอาจาริยสาสมาธิ (สาหรับวิทนั ตสาสมาธิฯ)” รุ่นที่ ๖
สถาบันพระปกเกล้า ร่ วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สถาบัน พระปกเกล้า ร่ วมกับ สถาบันพลัง จิ ต ตานุ ภ าพ วัด ธรรมมงคล ได้จ ัด ทา
หลักสู ตร “วิทนั ตสาสมาธิ สาหรับนักบริ หาร” ขึ้น เพื่อให้เป็ นหลักสู ตรพิเศษตามโครงการส่ งเสริ ม
การศึ ก ษาธรรมและปฏิ บัติ ธ รรมของสถาบัน พระปกเกล้า โดยพัฒ นาจากหลัก สู ต รนัก ศึ กษา
ครู สมาธิ ของสถาบันจิ ตตานุ ภาพ และเพื่อ เป็ นการต่ อยอดผูส้ าเร็ จการศึ กษาอบรมในหลักสู ต ร
ดังกล่าว พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) จึงได้จดั ทาโครงการ
ศึกษาอบรม “หลักสู ตรอาจาริ ยสาสมาธิ (สาหรับวิทนั ตสาสมาธิ ฯ)” ขึ้น เพื่อให้สามารถมีความรู ้ใน
การฝึ กสมาธิ ข้ นั สู ง และสามารถเผยแพร่ ส มาธิ ต ามหลัก การของพระเดชพระคุ ณ พระธรรม
มงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) ให้กบั หน่วยงานต่อไปได้
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ เผยแพร่ สมาธิ เ พื่ อ เพิ่ ม พลัง จิ ต ตามหลัก การของพระเดชพระคุ ณ พระธรรม
มงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร)
๒. เพื่อเป็ นการต่อยอดความรู ้ในการฝึ กสมาธิ ข้ นั สู งของผูส้ าเร็ จการศึกษาอบรมหลักสู ตร
วิทนั ตสาสมาธิสาหรับนักบริ หาร
๓. รายละเอียดหลักสู ตร
หลัก สู ต รอาจาริ ย สาสมาธิ ฯ มี จ านวนชั่ว โมงเรี ยนในหลัก สู ต รทั้ง สิ้ น ๒๐ ชั่ว โมง
โดยแบ่งการศึกษาอบรม เป็ น ๓ วันติดต่อกัน คือ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และกิจกรรมปฏิบตั ิการ
ฝึ กการสอน (Workshop) หลังการอบรมเสร็จสิ้ น ๑ วัน ประกอบไปด้วย

-๒ ภาคทฤษฎี เป็ นการฟั งบรรยายจากเทปเสี ยงของ พระเดชพระคุ ณพระธรรม
มงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร ประธานและผูก้ ่อตั้ง สถาบัน
พลังจิตตานุภาพ โดยมีอาจารย์สถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็ นผูด้ าเนินการแนะนา
และบรรยายสรุ ป จานวน ๑๐ หัวข้อบรรยาย
 ภาคปฏิบัติ เป็ นการเดินจงกรม ภายใต้การดูแลดาเนินการโดยอาจารย์และคณะ
พี่เลี้ยงประจาสถาบันพลังจิตตานุภาพ
ทั้งในหลักสู ตร ยังมีกจิ กรรมต่ างๆ อีกได้ แก่ ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรม
ปฏิบัติการฝึ กการสอน (Workshop)
๔. เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาอบรม
ผูส้ าเร็จการศึกษาอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสู ตร และเมื่อสาเร็ จ
การศึกษาอบรมจะได้รับใบรับรองจากสถาบันพระปกเกล้า
๕. ผู้เข้ ารับการอบรม
๕.๑ คุณสมบัติผเู ้ ข้ารับการอบรม
 ผูส้ าเร็ จการศึกษาอบรมหลักสู ตรวิทนั ตสาสมาธิสาหรับนักบริ หารรุ่ นที่ ๑ – ๖
 ผูท้ ี่สามารถเผยแพร่ สมาธิ ตามหลักการของพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ
(หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร) ให้กบั หน่วยงานได้
๕.๒ จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
 จานวน ๗๐ คน
๖. ระยะเวลาและสถานทีฝ่ ึ กอบรม
 วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๑.๐๐-๑๘.๓๐ นาฬิกา
 วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๓๐ นาฬิกา
 วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องภูวนาทประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารจอดรถ ชั้น ๕ โซนทิศตะวันตก

-๓๗. วิทยากรในการฝึ กอบรม
อาจารย์และคณะพี่เลี้ยงประจาสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึ กอบรม
สานักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า
๙. การประเมินผล
๑. ผูส้ าเร็จการศึกษาอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสู ตร
๒. ประเมินผลระหว่างการดาเนินการโดยใช้วธิ ีสังเกตการณ์
๓. ผูเ้ ข้ารับการอบรมกรอกแบบประเมินผลการอบรมภายหลังการฝึ กอบรมเสร็จสิ้ น
๑๐. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
๑. สถาบันฯ ได้เป็ นส่ วนหนึ่งในการเสริ มสร้างสถาบันพระพุทธศาสนา อันเป็ นพุทธบูชา ธรรมบูชา
สังฆบูชา เป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ เป็ นการสื บอายุพระพุทธศาสนา
๒. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้ต่อยอดความรู ้ในการฝึ กสมาธิ ข้ นั สู งของผูส้ าเร็ จการศึกษาอบรม
หลักสู ตรวิทนั ตสาสมาธิสาหรับนักบริ หาร
๓. เพื่ อ เผยแพร่ ส มาธิ เ พื่ อ เพิ่ ม พลัง จิ ต ตามหลัก การของพระเดชพระคุ ณ พระธรรม
มงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร)ให้กบั หน่วยงานของตนได้

