โครงการ “ปฏิบตั ิธรรมนําสุข”
__________________________________
๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาพปญหาสังคมปจจุบัน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีความสลับซับซอน
และเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของเราทุกคนอยางหลีกเลี่ยงไมได หากประสบกับ
ปญ หาตา ง ๆ แลว ไมส ามารถปรั บ ตั วให เ ข ากั บ สภาพของป ญ หาได ก็ จ ะทํ าใหส ภาพจิต ใจเสื่อ มถอยลง
เกิดความเครียดมากขึ้น สงผลกระทบไปถึงชีวิตและการทํางาน ทําใหไมมีสมาธิในการทํางาน ทํางานบกพรอง
และผิดพลาด ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ดังนั้น การจัดการกับความเครียดก็คือ การนําหลักธรรมทาง
พุทธศาสนามาปรับใชในการดําเนินชีวิต ทั้งชีวิตประจําวันและชีวิตการทํางาน เชน อิทธิบาท ๔ ธรรมะสําหรับ
ผูปฏิบัติงาน สังคหวัตถุ ๔ ธรรมะสําหรับการทํางานรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ Happy 8 Workplace ความสมดุล
ของการใชชีวิตและการทํางาน ๘ ประการ ตามแนวทางของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) คือ ๑. Happy Soul (คุณธรรม) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวติ มีความละอาย
และเกรงกลัวตอการกระทําของตน ๒. Happy Heart (น้ําใจงาม) มีน้ําใจเอื้ออาทรตอกันและกัน ๓. Happy
Relax (ผอนคลาย) รูจักผอนคลายตอสิ่งตางๆ ในการดําเนินชีวิตและการทํางาน และผูที่สามารถประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาได ก็จะสามารถเสริมสรางพื้นฐานจิตใจใหเขมแข็ง พัฒนาสติปญญาใหมี
ความรอบคอบ เมื่อทํางานแลวพบปญหาและอุปสรรคตาง ๆ สามารถตั้งรับกับปญหาไดดขี ึ้น
คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพให แ ก บุ ค ลากรของ
ราชบัณฑิตยสถาน จึงจัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมนําสุข” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรของราชบัณฑิตยสถานไดตระหนัก
และเล็งเห็นถึงความสําคัญของหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่จะสามารถนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
รวมถึงชีวิตการทํางานใหมีความสุขได
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อให บุคลากรของราชบัณฑิตยสถานไดรับความรู ความเขาใจในหลัก ธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น และสามารถนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันรวมถึงชีวิตการทํางานได
๒.๒ เพื่อปฏิบัติธรรมฝกจิตภาวนา ตามหลักพระพุทธศาสนา
๒.๓ เพื่อใหเปนการผอนคลายกายและจิตใจจากความเครียด
๒.๔ เพื่อกอใหเกิดทัศนคติที่ดีในการอยูในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบรมเย็น
๓. กลุมเปาหมาย
บุคลากรของราชบัณฑิตยสถานเขารวมกิจกรรม จํานวน ๘๖ คน
๔. วัน เวลา และสถานที่ดําเนินโครงการ
๔.๑ วันเสารที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๔.๒ วันเสารที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนยเผยแพรมรดกธรรมพระโพธิ์ญาณเถร (ชา สุภโฺ ท)
กรุงเทพมหานคร

๒
๕. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการและคณะทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแกบุคลากร
ของราชบัณฑิตยสถาน
๖. ผลผลิต
ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีทัศนคติที่ดีในการอยูใ น
สังคม มีจิตในเกื้อกูล สงบรมเย็น ทั้งเกิดความผอนคลายกายและใจจากความเครียด และสามารถนําความรูใน
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามาปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวันรวมถึงชีวิตการทํางานไดอยางมี
ความสุข
๗. ผลลัพธ
บุคลากรของราชบัณฑิตยสถานไดรับขวัญและกําลังใจจากการอบรม มีพลังกายพลังใจในการ
ทํางานและอยูในสังคมอยางมีความสุข และนําความรูที่ไดรับ จากการฟง ธรรม และปฏิบัติธรรมไปเผยแพร
บุคคลอื่น ๆ เปนการขยายเครือขายในสังคมตอไป
๘. วิธีการดําเนินการ
๘.๑ กิจกรรมลองเรือเขาวัดฟงธรรม
๘.๒ กิจกรรมปฏิบัติธรรม
๙. งบประมาณคาใชจาย
เบิกจายจากเงินสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแกบุคลากรของราชบัณฑิตยสถาน เปนเงิน
จํานวน ๑๘๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถวน)
๑๐. ตัวชี้วัดโครงการ
บุคลากรที่เขารวมกิจกรรมการปฏิบัติธรรม มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑๑. การประเมินผล
ประเมินโครงการ โดยใหบุคลากรของราชบัณฑิตยสถานที่เขารวมโครงการเปนผูประเมิน ซึ่งเปน
การประเมินภาพรวมในการดําเนินงานโครงการ และประโยชนที่ไดรับ โดยใชแบบสอบถามในการประเมิน

๓

กําหนดการ
โครงการ “ปฏิบตั ิธรรมนําสุข”
--------------------------------------------ครั้งที่ ๑ กิจกรรมลองเรือเขาวัดฟงธรรม วันเสารที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา
๐๖.๓๐ น.
๐๖.๓๐–๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐.–๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐.–๑๐.๓๐ น.

รายการ
ลงทะเบียน ณ บริเวณโถงชั้น ๑ ราชบัณฑิตยสถาน
ออกเดินทางจากราชบัณฑิตยสถาน ถึงทาเรือเทเวศร
ลองเรือจากทาเรือเทเวศรไปถึงไหวพระที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
ไหวพระที่วัดทายเมือง

๑๐.๓๐.–๑๒.๐๐ น.

ไหวพระที่วัดแคนอก

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น.

ไหวพระที่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร/ฟงธรรม

๑๔.๓๐–๑๕.๐๐ น.

ไหวพระที่วัดไผลอม

๑๕.๐๐–๑๕.๓๐ น.

ไหวพระที่วัดเสาธงทอง

๑๕.๓๐–๑๗.๐๐ น.

เดินทางกลับราชบัณฑิตยสถาน

หมายเหตุ

๑. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
๒. กําหนดการอาจเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม

ภาคเชา เวลา ๑๐.๓๐–๑๐.๔๕ น.
ภาคเย็น เวลา ๑๔.๓๐–๑๔.๔๕ น.

๔

ครัง้ ที่ ๒ กิจกรรมปฏิบัติธรรม วันเสารที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ศูน ยเผยแพรมรดกธรรมพระโพธิ์ญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ซอยรามอินทรา ๖๑
แยก ๑๒ ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร
เวลา
๐๕.๓๐ น
๐๕.๔๕ น.
๐๖.๓๐ น.
๐๗.๐๐ น.
๐๘.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.

รายการ
ลงทะเบียน ณ บริเวณโถงชั้น ๑ ราชบัณฑิตยสถาน
ออกเดินทางจากราชบัณฑิตยสถาน กรุงเทพมหานคร
ทําบุญตักบาตร (บริเวณหนาศูนยศูนยเผยแพรมรดกธรรมพระโพธิญ
์ าณเถร
(ชา สุภทฺโท)
ทําวัตรเชา
กลาวคําบูชาพระรัตนตรัย/สมาทานศีล ๕ กลาวคําถวายสังฆทาน
กลาวสัมโมทนียกถา/พระสงฆใหพร
พระสงฆรบั อาหารบิณฑบาต

๑๒.๐๐ น.

ฟงพระธรรมเทศนา
ปฏิบัติภาวนาตามอัธยาศัย
(รับประทานอาหารกลางวัน)
เดินจงกรม/นั่งสมาธิภาวนา

๑๔.๐๐ น.

ฟงธรรมเทศนา

๑๕.๓๐ น.

ถาม/ตอบ ปญหาธรรมะ ปฏิบัติภาวนาตามอัธยาศัย

๑๗.๐๐ น.

ทําวัตรเย็น/ฟงพระธรรมเทศนา

๑๘.๓๐ น.

เสร็จกิจกรรม

๑๑.๓๐ น.

หมายเหตุ ๑. กําหนดการอาจเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
๒. การแตงกาย ในวัน เสาร ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ กรุณาแตง กายดวยชุดสุภาพเรียบรอย
(สวมใสเสื้อสีขาวหรือสีออน)
๓. สามารถเตรียมชุดตักบาตร/ชุดสังฆทานเพื่อไปทําบุญได

