
 
 

โครงการอบรมหลักสูตร “ชินนสาสมาธิ” 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00-15.00 น. 

ณ ห้องเรียนวิทนัตสาสมาธิ ชั้น G อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 

************************* 
 

๑. หลักการและเหตุผล  

สภาวะสังคมในปัจจุบัน เป็นสังคมของการแข่งขันและวัตถุนิยม ทุกคนล้วนแสวงหาความส าเร็จทางสังคม 
เช่น ชื่อเสียง เกียรติยศ ค่าตอบแทน การมีเครื่องมือ วัตถุ ที่ทันสมัย ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน หาใช่ความสุขที่
แท้จริงไม่ การใช้ชีวิตให้มีความสุขและประสบความส าเร็จทั้งในชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว หากเรารู้จักน า
หลักธรรม ค าสอนของพระพุทธศาสนา และใช้สติ ใช้ปัญญา พิจารณาความเป็นจริงให้เห็นรู้อยู่บ่อยๆ จะท าให้พบ
กับความสุขและความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
ความรักความผูกพัน มีความมุ่งมั่นและมีความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ บรรลุพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยหลักสูตรชินนสาสมาธินี้ เป็นหลักสูตรของ
สถาบันพลังงจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เป็นผู้สร้างหลักสูตรขึ้น 
ส าหรับผู้ที่ทีเวลาน้อย ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตต่อไป 

 
๒.  วัตถุประสงค ์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.1 มีความรู้ความเข้าใจในจุดประสงค์ หลักการ และประโยชน์ของการท าสมาธิ 
2.2 รู้จักวิธีท าสมาธิแบบง่ายๆ และสามารถน าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีส่นใจ จ านวน ๖0 คน  
 
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

๕. วัน เวลาและสถานที่ 
 วันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๕8 เวลา 8.00 - 15.00 น. ณ ห้องเรียนวิทันตสาสมาธิ ชั้น G อาคาร

สารนิเทศ ๕๐ ปี 
 

๖. รูปแบบ 
บรรยายและฝึกปฏิบัติ 

 
7. หัวข้อการอบรม 
 - ประวัติพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)  20 นาที 
 - จุดประสงค์การท าสมาธิ     30 นาท ี   
 - อิริยาบถ 4      20 นาท ี    
 - การบริกรรม      30 นาที  



๒ 
 
 - ประโยชน์ของสมาธิ      30 นาท ี    
 - สมาธิกับการควบคุมอารมณ์     20 นาท ี    
 - วิทิสาสมาธิ      30 นาท ี    
 - ปฏิบัติเดินจงกรม/นั่งสมาธิ (ปฏิบัติ 2 รอบ)   รอบละ 15 นาที    
 
8. วิทยากรและทีมงาน 
 นางมะลิวัลย์ ฉวีสุข และทีมงาน 
 

๙. การประเมินผล 
๑) มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเกินร้อยละ ๘๐ ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการที่ประเมินผลโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๓) ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการที่ประเมินผลโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ตามเป้าประสงค์ของ

โครงการ 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถน าธรรมะและการปฏิบัติสมาธิไปปรับใช้เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานให้องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและใช้ชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข  
 
๑๑. ก าหนดการวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 
 

เวลา  8.00 –  8.45 น.    ลงทะเบียน ณ ห้องเรียนวิทันตสาสมาธิ ชั้น G อาคารสานิเทศ 50 ปี 
เวลา 8.45-9.00 น.    รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม 
เวลา  9.00 – 9.30 น. ชมวีดิทัศน์ประวัติพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) (30 นาที) 
เวลา 9.00- 11.00 น. วิทยากรบรรยาย 4 หัวข้อ 

- จุดประสงค์การท าสมาธิ (30 นาที) 
- อิริยาบถ 4 (20 นาที) 
- การบริกรรม (30 นาที) 
- ประโยชน์ของสมาธิ (30 นาที) 

เวลา 11.00 – 11.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 11.15 – 11.45 น. ฝึกปฏิบัติสมาธิ (เดินจงกรม/นั่งสมาธิ) ช่วง 1  
เวลา  12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.00 น.  วิทยากรบรรยาย 2 หัวข้อ 

- สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ (20 นาที) 
- วิทิสาสมาธิ (30 นาที) 

เวลา 14.00 – 14.30 น.    ฝึกปฏิบัติสมาธิ (เดินจงกรม/นั่งสมาธิ) ช่วง 2 
เวลา 14.30 – 15.00 น.    ประเมินผลโครงการและรับประทานอาหารว่าง 


