โครงการส่ งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัตธิ รรม
“หลักสู ตรวิทันตสาสมาธิสาหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๗”
สถาบันพระปกเกล้า ร่ วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
๑. หลักการและเหตุผล
สถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นว่าเพื่อต้านกระแสแห่ งความเปลี่ ยนแปลงยุค โลกาภิวตั น์
ปลุกจิตสานึ กที่ถูกต้องดี งาม ปรับค่ านิ ยมและเสริ มสร้างคุ ณธรรมและจริ ยธรรมแก่ผูป้ ฏิบตั ิ งาน
และเพื่อเป็ นการพัฒนาจิตใจตามแนวของพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ทั้ง ร่ า งกายและจิ ต ใจของพนั ก งาน เจ้า หน้ า ที่ และผู ้ที่ เ ข้า รั บ การศึ ก ษาอบรม
ในหลักสู ตรต่างๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งหน่ วยงานเครื อข่ายภายในศูนย์ราชการฯ โดยให้มีโอกาส
ได้ศึกษาและปฏิ บตั ิ ธรรมตามกาลเวลาที่ เหมาะสม เพื่อให้นาธรรมะไปใช้ในการดารงชี วิตและ
พัฒนาจิตใจให้แจ่มใส พร้อมรับการสภาวะสังคมในปัจจุบนั
สถาบันพระปกเกล้า จึงร่ วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล โดยพระเดชพระคุณ
พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่ อ วิริ ย งั ค์ สิ ริ นฺ ธ โร) ได้จ ัด ทาหลัก สู ต ร “วิทัน ตสาสมาธิ ส าหรั บ
นักบริ หาร” ขึ้น เพื่อให้เป็ นหลักสู ตรพิเศษตามโครงการส่ งเสริ มการศึกษาธรรมและปฏิบตั ิธรรมของ
สถาบันพระปกเกล้า โดยพัฒนาจากหลักสู ตรนักศึกษาครู สมาธิของสถาบันจิตตานุภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริ มสร้างสถาบันพระพุทธศาสนา อันเป็ นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เป็ นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็ นการสื บอายุพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อ การพัฒนาทางด้านศีล ธรรมและจิ ต ใจของพนัก งานและเจ้า หน้าที่ โดยส่ ง เสริ ม
การปฏิบตั ิธรรม บาเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริ ญจิตภาวนา เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจและสามารถนา
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิธรรมไปประยุกต์ใช้กบั การดาเนินชีวติ ประจาวัน
๓. เพื่อเผยแพร่ สมาธิ เพิ่มพลังจิตตามหลักการของพระเดชพระคุ ณพระธรรมมงคลญาณ
(หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร)

-๒๓. รายละเอียดหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทนั ตสาสมาธิ มีจานวนชัว่ โมงเรี ยนในหลักสู ตรทั้งสิ้ น ๒๐๐ ชัว่ โมงโดย
แบ่งการศึกษาอบรม เป็ น ๒ เทอมๆ ละ ๑๐๐ ชัว่ โมง เรี ยกว่า “วิทนั ตสา ๑” และ “วิทนั ตสา ๒”
๓.๑ หลักสู ตร “วิทันตสา ๑”
เวลาในหลักสู ตร วิทันตสา ๑ รวม ๑๐๐ ชั่ วโมง มีการเรี ยนการสอนทั้งภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบตั ิ โดยทาการเรี ยนการสอน ๓ วันติดต่อกันในหนึ่งสัปดาห์ คือ วันจันทร์ ถึง วัน พุธ
เวลา ๑๖.๓๐ น.- ๑๘.๓๐ นาฬิกา (รวม ๑๗ สัปดาห์ ) ประกอบไปด้วย
 ภาคทฤษฎี (เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. รวม ๑ ชั่ วโมง) เป็ นการฟั งบรรยายจาก
เทปเสี ยงของ พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยงั ค์
สิ รินฺธโร ประธานและผูก้ ่ อตั้ง สถาบันพลังจิ ตตานุ ภาพ โดยมี อาจารย์สถาบัน
พลังจิตตานุภาพ เป็ นผูด้ าเนินการแนะนา และบรรยายสรุ ป
 ภาคปฏิบัติ (เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. รวม ๑ ชั่ ว โมง) เป็ นการเดิ น จงกรม
๑๕ นาที และ นัง่ สมาธิ ๓๐ นาที ภายใต้การดูแลดาเนินการโดยอาจารย์และคณะ
พี่เลี้ยงประจาสถาบันพลังจิตตานุ ภาพ โดยมีช่วงเวลาพักและเตรี ยมการระหว่าง
การเดินจงกรม/นัง่ สมาธิ ประมาณ ๑๕ นาที
ทั้งนี้ในหลักสู ตร ยังมีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรต่ างๆ อีกได้ แก่ ปฐมนิเทศ กิจกรรม
สัมพันธ์ ปัจฉิมนิเทศ และการบ้ าน
๓.๒ หลักสู ตร “วิทันตสา ๒”
หลักสู ตร “วิทันตสา ๒” จะรั บสมัครเฉพาะผูท้ ี่ สาเร็ จการเรี ยน “วิทันตสา ๑”
เท่านั้น และเมื่อจบการเรี ยน “วิทนั ตสา ๒” แล้ว จะได้รับสิ ทธิ สอบภาคสนามบนดอยอินทนนท์
เป็ นเวลา ๔ วัน ๓ คืน
ทั้งนี้ หลักสู ตร “วิทนั ตสา ๒” มีรายละเอียดการเรี ยนการสอนได้แก่
๑. ระบบการจัดการเรี ยนการสอนและจานวนชัว่ โมง เช่นเดียวกับ “วิทนั ตสา ๑”
๒. ผูเ้ ข้าเรี ยนได้ จะต้องผ่านสาเร็จการเรี ยน “วิทนั ตสา ๑” เท่านั้น
๓. ผูผ้ า่ นการเรี ยน “วิทนั ตสา ๑” แล้วประสงค์จะเรี ยน “วิทนั ตสา ๒” สามารถ
เก็บหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๓ ปี

-๓๔. เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาอบรม
ผูส้ าเร็ จ การศึ กษาอบรม ต้อ งผ่า นการเรี ยนตามที่ ก าหนดไว้ร วม ๒๐๐ ชั่ว โมง
แบ่งเป็ น ๒ เทอมๆ ละ ๑๐๐ ชัว่ โมง คือ “วิทันตสา ๑” และ “วิทันตสา ๒” และในแต่ละหลักสู ตรย่อย
มีเกณฑ์ดงั นี้
 ผูส้ าเร็ จ การศึ กษาอบรมต้อ งมี เ วลาศึก ษาอบรมตลอดหลัก สู ต ร ไม่ น้อ ยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
 การขาดเรี ยนเกินร้อยละ ๒๐ นั้น หลักสู ตรฯ อนุญาตให้ทา การบ้านแทนชดเชย
ให้ครบได้
 นอกจากนี้ ยงั สามารถที่จะไปเรี ยนเสริ มในสาขาของสถาบันพลังจิตตานุ ภาพ
ที่สอน โดยได้เครดิ ตเวลาตามหลักสู ตรของ “ครู สมาธิ ” คือหัวข้อบรรยายละ
๒ ชัว่ โมง
เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอบรมในหลัก สู ต ร “วิ ทั น ตสา ๑” “วิ ทั น ตสา ๒” จะได้
ใบรั บรองจา ก สถาบั น พ ระปกเกล้ า และหาก ผ่ าน การสอบภาค สนาม จะไ ด้ รั บ
“ใบประกาศนียบัตรครู สมาธิ ” ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ
๕. ผู้เข้ ารับการอบรม
๕.๑ คุณสมบัติผเู ้ ข้ารับการอบรม
 ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ
 นักศึกษาหรื อผูท้ ี่ผา่ นการศึกษาอบรมหลักสู ตรต่างๆ ของสถาบันฯ
 พนักงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานเครื อข่ายภายในศูนย์ราชการฯ
๕.๒ จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
 จานวน ๑๒๐ คน

-๔๖. ระยะเวลาและสถานทีฝ่ ึ กอบรม
การเรี ยนการสอน ๓ วันต่อหนึ่งสัปดาห์ ติดต่อกัน ทุกวันจันทร์ ถึง วันพุธ
เวลา ๑๖.๓๐ น.- ๑๘.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องสัตมราชาธิราช สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารจอดรถ ชั้น ๕ โซนทิศตะวันตก
๗. วิทยากรในการฝึ กอบรม
อาจารย์และคณะพี่เลี้ยงประจาสถาบันพลังจิตตานุภาพ สถาบันพระปกเกล้า
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึ กอบรม
สานักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า
๙. การประเมินผล
๑. ผูส้ าเร็ จการศึกษาอบรมต้องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
ของเวลาเรี ยนทั้งหมด
๒. ประเมินผลระหว่างการดาเนินการโดยใช้วธิ ีสังเกตการณ์
๓. ผูเ้ ข้ารับการอบรมกรอกแบบประเมินผลการอบรมภายหลังการฝึ กอบรมเสร็จสิ้ น
๑๐. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
๑. สถาบัน พระปกเกล้า ได้เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการเสริ ม สร้ า งสถาบัน พระพุ ทธศาสนา
อันเป็ นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ เป็ นการสื บอายุพระพุทธศาสนา
๒. ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้พฒั นาทางด้านศีลธรรมและจิตใจ และสามารถนาความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิธรรมไปประยุกต์ใช้กบั การดาเนินชีวติ ประจาวัน
๓. ผูเ้ ข้า รั บการอบรมสามารถเผยแพร่ ส มาธิ เ พื่ อ เพิ่ ม พลัง จิ ต ตามหลัก การของพระเดช
พระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินฺธโร)

