
เกื้อหนุนทั้งตนเองและผูอื่นกาวไปสูจุดหมาย

ภาวะแวดลอม ปจจัยตางๆ พึงชวยกันสรางสรรค

ประโยชนสุขหรือความดีงามของชุมชน/สังคม

ดานที่ ๓ อุภยัตถะ จุดหมายรวมกัน

ประโยชนทั้งสองฝาย
benefit to both parties

สนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิตของเขาเอง
ขึ้นไปจนเขาถึงตามลำดับ

ชวยเหลือใหผูอื่นหรือเพื่อนมนุษยใหลุถึง

ดานที่ ๒ ปรัตถะ จุดหมายเพื่อผูอื่น

ประโยชนผูอื่น
other people's benefit

พัฒนาชีวิตตนเองใหลุถึง

พึงทำใหเกิดขึ้นแกตนเอง
ดานที่ ๑ อัตตัตถะ จุดหมายเพื่อตน

ประโยชนตน
one's own benefit

แยกออกเปน 3 ดาน

แผนที่ความคิด จุดหมายของชีวิต เพื่อการดำเนินชีวิตอยางถูกตอง โดย พระพรหมคุณากรณ (ประยุทธ ปยุตฺโต)

เปนอยูและทำดวยปญญาซึ่งมองที่เหตุปจจัย

ปลอดโปรง สงบ ผองใส สดชื่น เบิกบานใจตลอดเวลา

ไมผิดหวังเศราบีบคั้นจิตเพราะความยึดติดถือมั่น

ไมหวั่นไหวไปตามความผันผวนปรวนแปรตางๆ

ขั้นที่ 3 ปรมัตถะ
จุดหมายสูงสุด

ประโยชนอยางยิ่ง
Greatest benefit มีทุนประกันภพใหม

ไดทำความดีความโลงจิตมั่นใจ

เขียนแผนที่พุทธธรรม โดย ดร. ประชาสรรค แสนภักดี
www.prachasan.com

ที่มีปญญาในการแกปญหาได
ความแกลวกลามั่นใจ

ในความเสียสละของตนเอง

ในชีวิตมีคุณคามีความอิ่มใจ

ประพฤติแตการสุจริต

ชีวิตสะอาดมีความภูมิใจ

มีหลักแหงใจ

ดวยศรัทธามีความอบอุนซาบซึ้งใจ

ขั้นที่ 2 สัมปรายิกัตถะ
จุดหมายขั้นเลยตาเห็น

ประโยชนเบื้องหนา
further benefit

ทำวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ

มีครอบครัวผาสุก เปนที่ยอมรับนับถือในสังคม

มีสถานภาพดี พึ่งตนไดทางเศรษฐกิจ

มีอาชีพสุจริตมีเงินมีงาน

อายุยืน

งามสงา

ไรโรค

รางกายแข็งแรงมีสุขภาพดี
ขั้นที่ 1 ทิฏธัมมิกัตถะ
จุดหมายขั้นตาเห็น

ประโยชนปจจุบัน
Present benefit

จุดหมายของชีวิต
Life's Objectives

คณะสัตวแพทยศาสตรแ์ละสัตวศาสตร์ MSU 1

เส้นสรา้งสู่ความสําเรจ็ของคนคณุภาพ ดร. ประชาสรรค ์แสนภักด ี
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อยากได 

อยากม  ี

อยากเป น็

คนท  ีประสบความสำเร จ็

เร  ิมต นด วยการม ฝี นั

จะทำอะไรบ างหากไม ม ขี ดีจำก ดั

หากม ชี วี ติเหล อืเพ ียง 5 ป ี
จะทำอะไรบ าง

ถ าม ทีร พัยากรไม จำก ดั
จะทำอะไรบ าง

จะทำอะไรหากประก นั
ได ว า ไม ม ีทางล มเหลว

1. ความเป น็เจ าของความฝ นั
Is My Dream Really My Dream?

ฉ นัอย  ูท  ีไหน

ฉ นัร  ูอะไรบ าง

ฉ นัต องการอะไร

2. ความช ดัเจนของความฝ นั
Do  I Clearly See My Dream?

อะไรค อืฝ นัของฉ นั

จ ดุเร  ิมต นส  ูฝ ันอย ู ท  ีใด

จ ดุอ อน จ ดุแข ็งของฉ ัน

อ ปุน สิ ยัเช งิบวกและลบของฉ นั

ฉ นัจะต องใช เวลานานขนาดไหน
ในการฝ กึฝน เพ  ือส ู ฝ นั

3. ความเป น็จร งิของความฝ นั
Am I Depending on Factors within
My Control to Achieve My Dream?

ม นัร นุแรงเพ ยีงพอให บรรล ุไหม

อาย เุท าใดก เ็ร  ิมต นได เสมอ

4. ความหลงใหล ความชอบ
Does My Dream Compel
Me to Follow It?

State all your position

Examine all your action

Consider all your options

Utilize all your resources

Remove all your nonessentials

Embrace all your challenges

5. เส นทางส ู ความฝ นั
D o  I Have a Strategy
to Reach My Dream?

Dare
Respond

Expect

Affirm

Maximize
Take

Encourage
Accept

Make

DREAM
TEAM

6. ฝ นัเก  ียวข องก บัใครบ างหร อืไม 
Have I Included the People
I Need to Realize My Dream?

เง นิ

เวลา

ทร ัพย ส ิน

ต องจ ายอะไรบ าง

ต องลงท นุเร ื องต างๆ
มากน อยขนาดไหน

7. ม ลูค าของความฝ นั
Am I Willing to Pay
the Price for My Dream?

เปล  ียนความค ดิ

เปล  ียนม มุมอง

เปล  ียนอ ปุน สิ ยั

8. ความม ุ งม  ันด ดุ ันส ู ฝ นั
Am I Moving Closer
to My DREAM?

ม  ันใจว าไม ใช ฝ นักลางว นั

ส ิ งท ี ทำสร างส ุขได 

ฉ นัม  ันใจ ข  ึนท กุว นั

9. การบรรล ุความฝ นั
Does Working toward My Dream
Bring Satisfaction?

ฝ นัของฉ นัส งผลต อเพ  ือนมน ษุย 

ฝ นัของฉ นัสร างแรงบ ันดาลใจ

ฝ นัของฉ นันำมาซ  ึงค ณุค า 10. น ยัสำค ญัท  ีเก ดิข ึ นเม  ือบรรล ุฝ นั
Does My Dream Benefit
Others?

·´ÊÍº¤ÇÒÁ½ Ñ¹¢Í§¤ Ø³

Put Your DREAM

 to test

Vision

แผนท  ีความค ดิ ทดสอบความฝ นั (DREAM test) 
อ างอ งิแนวค ดิจาก หน ังส ือ Put Your DREAM to 
the test : John C. Maxwell
mapping b y ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

เอกสารประกอบการบรรยาย ว ถิ คีนค ณุภาพ 
โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ีคณะสัตวแพทยศาสตรแ์ละสัตวศาสตร์ MSU 3
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พึ่งพาซึ่งกนัและกนั

พึ่งตนเอง

ความเป็นอิสระ

4

7

1

6

5

3

2

8
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กา
รป
ฏบิ

ตัติอ่
บคุคล

รูจ้กั
กา

รส
รา้
งค
วาม

สมัพนัธก์บัคน

เขา้ใจความแตกตา่งของคน
ปคุคลญัญตุา  : รูบ้คุคล

แผนที่ความคิด สัปปุริสธรรม 7 เพื่อการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้อง โดย พระพรหมคุณากรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

knowing persons

สํานึกท้องถิ่น

รู้จักชุมชน

รู้จักถิ่น

ปร

สิญัญ
ตุา : รูช้มุชน

knowing company

เครื่องมือศึกษาชุมชน
นพ. ดร. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

รูจ้งัหวะ  ทา่ท ี  ใหถ้กูกาล

รู้หลัก รู้วางแผน

รู้กาลเวลาอันเหมาะสม

กาลญัญตุา  : รูก้าล
knowing occasion

ทําตน เ อง ให้ เหมา ะสม

รู้จักความพอดี

รู้ประมาณการบริโภค

รู้การประมาณตนเอง
มตัตญัญตุา  : รูป้ร ะม าณ

เขียนแผนที่พุทธธรรม โดย ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี
www.prachasan.com

knowing moderation

รู้ความต้องการที่แท้จริง

รู้จุดอ่อน จุดแข็งตนเอง

รู้จักสถานภาพตนเอง

รู้จักเสียงภายในตนเอง
อตัตญัญตุา  : รูต้น
knowing oneself

เริม่ตน้ท ํางานจากเป้ าหมายในใจ

เข้าถึงเป้าหมายแท้

เขา้ใจในวตัถปุ ระสง

คข์
อง

งาน

รู้ความหมาย

อตัถญั
ญตุา  : รูค้วามม ุง่หมายและรูจ้กัผล

knowing objectives, knowing 
results

ตามเท่าทันกฎแห่งธรรม

ไม่ตกเป็นทาสของกระแสที่ไร้หลัก

ยึดมั่นในหลักแห่งธรรม

รูห้ลกักา
ร  กฎเกณฑ ์

ธมัมญั
ญตุา  : รูห้ลกัและร ูจ้กั เหต ุ

knowing principle, knowing 
cause

สัปปุริสธรรม 7 ประการ
สำหรับการเปนคนสมบูรณแบบ

โดย พระธรรมปฎก

THE  IDEAL  PERSON
An exemplary member of 
the human race

คณะสัตวแพทยศาสตรแ์ละสัตวศาสตร์ MSU 5
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มองความฉลาดแบบองค์รวม
(Multi-Q approach)

EQ - Emotional Quotient
ความฉลาดทางอารมย์

IQ - Intelligence Quotient
ความฉลาดทางปัญญา

SQ - Spiritual Quotient
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ

PQ - Physical Quotient
ความฉลาดทางร่างกาย

LQ - Leadership Quotient
ความฉลาดทางการนำ

CQ - Creative Quotient
ตวามฉลาดทางการสร้างสรรค์

MQ - Moral Quotient
ความฉลาดทางจริยธรรม

NQ - Networking Quotient
ความฉลาดทางการสร้างเครือข่าย

FQ - Financial Quotient
ความฉลาดทางการเงิน

AQ - Adversity Quotient
ความฉลาดทางความอดทน

XQ - eXecution Quotient
ความฉลาดทางการจัดการ

การจัดการงานด้วยแผน

การทำตามแผนจนสำเร็จ

อุปนิสัยกัดไม่ปล่อย

ท้าทายตนเองเสมอ

อดทนรอความสำเร็จ

ยกระดับตนเองเสมอ

เข้าใจการเงิน

การจัดการการเงิน

การแก้ไขปัญหา

การสร้างเครือข่าย

การจัดการเครือข่าย

การขับเคลื่อนเครือข่าย

มโนธรรมนำชีวิต

จิตบริสุทธิ์

พื้นฐาน Governance

การออกกำลังกาย

การดูแลสุขภาพองค์รวม

ความสง่างามแห่งตน

พัฒนาภาวะผุ้นำ

การนำทีม

การตัดสินใจแบบผู้นำ

เข้าถึงเสียงภายในแห่งตน

การเข้าใจความเป็นมนุษย์

เข้าใจความต้องการของตน

ฉลาดในการเรียนรู้

ฉลาดในการหาความรู้

ฉลาดในการจัดการความรู้

RQ - Reading Quotient
ความฉลาดในการอ่าน

การอ่านหนังสือเร็ว

การอ่านเพื่อการเปลี่ยนแปลง

อุปนิสัยรักการอ่าน

ความคิดสร้างสรรค์

การคิดนอกกรอบ

ความกล้าแตกต่าง

การควบคุมชีวิต

การจัดการความต้องการ

การอยู่ร่วมกับคนอื่น

การจัดการความฉลาดแบบองค์รวม (Multi - Quotient approach) เอกสารประกอบการบรรยาย การคิดเชิงระบบ 
โดย ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี www.prachasan.com

Multi - Q for Leadership
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First Thing First : Stephen R. Covey
1 Connect to Mission 3 Identified Goals 4 Organize Weekly 6 Evaluation
2 Reviews Roles 5 Week # 

ROLES GOALS REMINDERS MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
ลับเรื่อยใหคม วันที่......... วันที่......... วันที่......... วันที่......... วันที่......... วันที่......... วันที่.........
Physical
Social/Emotion
Mental
Spiritual
ครอบครัว - Family

ปริญญาเอก - Ph.D.

ราชการ - Works
Physical
Social/Emotion
Mental
Spiritual
ปจเจก - Life ชีวิตสวนตัว

Glocalization - ภูมิปญญาสูสากล

สังคม ชุมชน - Social

คนรัก คูชีวิต แฟน - Heart Other Priorities Other Priorities Other Priorities Other Priorities Other Priorities Other Priorities Other Priorities

Daily : Exercise Integrety in the Moment of Choice
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หน ังส ือช ุดทรงพล
 ังของ

Dr. Stephen R. 

Covey

นำเสนอ
โดย

ดร. ประชา
สรรค 

หน ังส ือช ุด ของ  Dr. Stephen R. Covey เพ ื อการพ  ัฒนาตนเอง ครอบคร ัว และล  ู กๆ  รวมท ั งการพ ัฒนางาน การพ ัฒนาภาวะผ ุ นำ เพ ื อก าวส ู ความย ิ งใหญ  ประสบความสำเร  ็จ
หาซ ื อได ท ี  ภาษาไทย  (ร าน Se-Ed) เล มท ี  เป ็นภาษาอ ั งกฤษ (ร าน Asiabooks- www.asiabooks.com) ข อม ูลเพ ิ มเต ิม contact ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด ี (www.prachasan.com)

เล มน ี ช วยเร ื องการจ ัดการเ
วลา

เล มน ี จะช วยให  เราค นพบเส  ียงภายในต
นเอง

สร างเด ็กด วยหน ังส ือเล มน ี 
อ านให จบก อนค อยแนะนำให ล ูก

อ าน

สมด  ุ ล  งาน  ครอบคร ัว เวลา  
เง ิน

ต องอ านเล มน ี  จร  ิงๆ นะ

ทำแต ละว ันให ส ุดยอด Trust 
ทางออกของท  ุ กป ัญหา

เร ื องราวด ีๆ 
ของการใช ช ีว ิต
ในแบบ 7 Habits

พ ัฒนาตน พ ัฒนาคน
พ ัฒนาส ังคม ด วยเล มน ี 

ครอบคร ัวสร างได ด วยเล มน ี 

ผ ู นำท ุกคนควรได อ าน
ก อนค ิดจะไปบร ิหารองค กร

อ ีกเล มเร ื องของการสร างบ
ารม ี

เล
 ม
น

 ี เป
 ็น
แ
บ
บ
ฝ

 ึก
ห

 ัด
เพ

 ื อ
ค

 น
ห
า

เส
 ีย
งภ
าย
ใน
ต
น
เอ
ง 
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