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ชุดการอบรม 

หลักสูตร จิตตปัญญากับการฟื้นฟูความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ 

จัดโดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หลักการและเหตุผล 

 การด าเนินชีวิตร่วมกันของมนุษย์ทั้งระดับครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม ในยุคทันสมัยที่เต็มไป

ด้วยความความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ก่อเกิดความสัมพันธ์แบบใหม่ที่มีความสร้างสรรค์และสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือต่างๆ มากมาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการเรียนรู้ แต่อีกด้านหนึ่ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กลับมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่

ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ซับซ้อนนี้ยังเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างทางสังคมที่

บั่นทอนความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ให้ลดน้อยลงไปทุกขณะ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ส่งผลต่อ

สุขภาวะในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาวะทางกาย ทางอารมณ์ ทางจิตใจ 

ทางความสัมพันธ์ และทางจิตวิญญาณ (สุขภาวะ 5 ด้าน) มนุษย์ในสภาพระบบโครงสร้างสังคมในปัจจุบัน จึง

ขาดความสุข ขาดแรงบันดาลใจในการด าเนินชีวิตและการท างาน บวกกับกระบวนการเรียนรู้ในกระแสหลัก

ส่วนใหญ่ ต่างมุ่งพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะทาง

วิชาชีพ ก็ยิ่งน าพามนุษย์ออกห่างจากความสุขที่เกิดจากการเข้าใจตัวเอง การเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

รวมทั้งการใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบียนท าร้ายกันอีกด้วย 

 ท่ามกลางการเรียนรู้และกระแสการพัฒนาที่น าไปสู่ความทันสมัย เรายังโชคดีที่มีพ้ืนที่การเรียนรู้ ที่

พยายามเปิดพ้ืนที่และน าพาคนกลับมาสู่โลกภายในของตนเอง อันเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญที่ช่วยให้มนุษย์รู้จักและ

เข้าตนเอง เข้าใจเพ่ือนร่วมงาน และช่วยฟ้ืนฟูสุขภาวะทั้ง 5 ด้าน ซึ่งเป็นหนทางส าคัญที่จะช่วยฟ้ืนฟู

ความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ และยังส่งผลให้การด าเนินชีวิตร่วมกันของมนุษย์ทั้งในระดับ

ครอบครัว องค์กร ชุมชนและสังคมนั้นเป็นการประสานความร่วมมือ การช่วยเหลือเกื้อกุลต่อกัน และช่วยเปิด

พรมแดนแห่งการเรียนรู้ที่ให้แต่ละคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนขัดเกลา จนมีความสุขและมีแรงบันดาลใจใน

การด าเนินชีวิตและการท างาน  

 ชุดการอบรมหลักสูตรจิตตปัญญากับการฟ้ืนฟูความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ ที่วางอยู่

บนพื้นฐานของการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เป็นการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญทั้ง

โลกภายในและภายนอกไปพร้อมๆ กัน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกื้อกูลส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้กลับมาค้นพบ

และตระหนักในความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อ่ืน จนสามารถยอมรับและเคารพ

ความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน แล้วสามารถค้นพบแนวทางในการด าเนินชีวิตร่วมกันที่สามารถประสาน

ความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่หลากหลายได้อย่างแท้จริง 
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วัตถุประสงค์การอบรม 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ฟ้ืนฟูความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ของตนเอง 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะการน าที่ช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมมีแนวทางในการพัฒนาหรือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างและออกแบบการเรียนรู้ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรแห่งเรียนรู้ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ผู้เข้าร่วมได้ฟ้ืนฟูความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ของตนเอง 

2. ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะการน าที่ช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. ผู้เข้าร่วมมีแนวทางในการพัฒนาหรือสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ 

4. ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างและออกแบบการเรียนรู้ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรแห่งเรียนรู้ได้ 

 

ผู้เข้าร่วม (กลุ่มเป้าหมาย) 

 ผู้สนใจทั่วไปและผู้ที่สนใจฝึกฝนเป็นวิทยากรในการน ากิจกรรมเชิงจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งจะผนวกองค์

ความรู้ที่ผู้เข้าร่วมสนใจ โดยรับสมัครไม่เกิน 26 คน  

  

กระบวนการเรียนรู้ 

 จิตตปัญญาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ที่เอ้ือให้

ผู้เข้าร่วมได้กลับมาส ารวจโลกภายในและโลกภายนอกอย่างลึกซ้ึง จนเกิดความเข้าใจตนเองที่สัมพันธ์เชื่อมโยง

กับสังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมทุกคน จึงเป็นต้นทุนส าคัญต่อการท าความเข้าใจ

ชีวิตและโลก โดยมีทีมกระบวนกรเป็นผู้เปิดพ้ืนที่และน าพาการเรียนรู้ ผ่านเนื้อหา เครื่องมือ กระบวนการ 

วิธีการและกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือเกื้อกูลส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้จากันและกัน จนสามารถสร้างชุมชน

แห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนขัดเกลาตนเองได้อย่างลุ่มลึก แล้วน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเติม

โตไปพร้อมๆ กัน     
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วิทยากรโดย  

 คุณจรายุทธ สุวรรณชนะ กระบวนกรอิสระ 

 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

 ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี  อาจารย์ประจ าศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล 

 ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล อาจารย์ประจ าศูนย์จิตตปัญญาศึกษา  ม.มหิดล 

 

ชุดการอบรมที่ 1 หลักสูตรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (องค์กรแห่งการเรียนรู้)  

ระยะเวลาการอบรม :  3 วัน  

วันจัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562   

วิทยากร : คุณจรายุทธ สุวรรณชนะ กระบวนกรอิสระ 

    ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล อาจารย์ประจ าศูนย์จิตตปัญญาศึกษา  ม.มหิดล 

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท 
 

ค าอธิบายหลักสูตร 

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นแนวทางและเป้าหมายส าคัญของการ

ขับเคลื่อนองค์กรสมัยใหม่ ที่ต้องการต้องการพัฒนากระบวนการท างานที่สามารถประสานความร่วมมือและ

เรียนรู้จากกันของคนท างาน จนท าให้งานนั้นมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการท างานและ

บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยที่คนในองค์กรยังมีแรงบันดาลใจและมีความสุขในการท างานหรือการใช้ชีวิต ดังค า

กล่าวที่ว่า งานได้ผล คนเป็นสุข การขับเคลื่อนองค์กรหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ จึงต้องอาศัยทั้งกระบวนการ 

วิธีการท างานที่ช่วยฟื้นฟูความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ ความสัมพันธ์ที่เปิดพ้ืนที่ให้เพ่ือนร่วมงาน

ได้ใช้ศักยภาพและพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กัน  
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ชุดการอบรมที่ 2 หลักสูตรการสร้างสติในชีวิตประจ าวัน  

ระยะเวลาการอบรม :  3 วัน  

วันจัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562   

วิทยากร : รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อ านวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล 

             ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล อาจารย์ประจ าศูนย์จิตตปัญญาศึกษา  ม.มหิดล 

   คุณจรายุทธ สุวรรณชนะ กระบวนกรอิสระ 

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท 
 

ค าอธิบายหลักสูตร 

 การสร้างสติในชีวิตประจ าวัน เป็นอีกหนึ่งหนทางท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านอารมณ์และสภาพจิตใจ

ให้กับผู้คนในสังคมมปัจจุบัน เนื่องด้วยสภาวะการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ และต้องแข่งกับเวลา ท าให้จิตใจของผู้คนใน

ปัจจุบันหลงไปกับภาวะคุ้นชินเดิม ๆ จนไม่สามารถเห็นหรือแยกตนเองออกจากสภาวะอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ ท า

ให้ต้องใช้ชีวิตอยู่ใน “ร่องคุ้นชิน” เดิม ๆ ซึ่งบ่อยครั้งที่คนทั่วไปมักเข้าใจว่า การฝึกสติเป็นเรื่องของชาววัดหรือ

ผู้ที่ประสบกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต จึงหันหน้าเข้าวัดและปฏิบัติธรรม ซึ่งในความจริงแล้ว เรื่องของสติ สามารถ

ที่จะฝึกฝนและปฏิบัติได้ตลอดเวลาในชีวิตประจ าวัน โดยไม่จ าเป็นต้องแปลกแยกออกจากความเป็นชีวิตแต่

อย่างใด 

 

ชุดการอบรมที่ 3 หลักสูตรภาวการณ์น าเพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้  

ระยะเวลาการอบรม :  3 วัน  

วันจัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ท่ี 26 พฤษภาคม 2562   

วิทยากร : ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล อาจารย์ประจ าศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล 

             คุณจรายุทธ สุวรรณชนะ กระบวนกรอิสระ 

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท 
 

ค าอธิบายหลักสูตร 

 ภาวะการน าเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพในการน าที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือในการท างานและการใช้ชีวิตร่วมกัน 

ทั้งในระดับครอบครัว องค์กร และชุมชน อันเป็นต้นทางส าคัญที่ท าให้มีความสุขและมีแรงบันดาลใจในการ

ท างาน การใช้ชีวิต และการพัฒนาฝึกฝนขัดเกลาตนเอง ภาวการณ์น าเช่นนี้ ยังช่วยเปิดพ้ืนที่ให้ทุกคนมีโอกาส

ได้ฟ้ืนฟูความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ และพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล และขับเคลื่อนองค์กรการ

เรียนรู้ไปด้วยกัน   
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ชุดการอบรมที่ 4 หลักสูตรนพลักษณ์เพื่อการรู้จักตนเองและผู้อ่ืน  

ระยะเวลาการอบรม :  3 วัน  

วันจัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 8 – วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562   

วิทยากร : ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี  อาจารย์ประจ าศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล 

             คุณจรายุทธ สุวรรณชนะ กระบวนกรอิสระ 

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท 
 

ค าอธิบายหลักสูตร 

 นพลักษณ์ (Enneagram) คือศาสตร์ที่สืบทอดมาจากภูมิปัญญาโบราณ ในการเรียนรู้ที่จะท าความ

เข้าใจลักษณะ นิสัย และบุคลิกภาพเชิงลึกของบุคคล    ปัจจุบัน นพลักษณ์ได้ถูกน ามาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้า

กับบริบทการเรียนรู้สมัยใหม่ โดยเพ่ิมเติมค าอธิบายและเนื้อหาในเชิงจิตวิทยาและตัวอย่างเรื่องราวชีวิตที่มี

ความร่วมสมัยและเข้าถึงคนในวงกว้างได้        นพลักษณ์ช่วยให้ผู้เรียนรู้ได้มีแผนที่น าทาง ที่จะกลับมาท า

ความเข้าใจ ตระหนักรู้ และยอมรับความเป็นตัวเองอย่างลึกซึ้ง  น าพาตัวเราสู่ความสุข อิสรภาพ และความ

เป็นไปได้ใหม่ ๆ ของชีวิต   นอกจากนี้ นพลักษณ์ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเปิดมุมมองใหม่แก่ตนเองและคน

รอบข้าง สามารถยอมรับความแตกต่างหลากหลายของคน และช่วยสร้างเสริมสัมพันธภาพกับคนรอบตัวได้

อย่างสมดุลและเป็นสุขมากยิ่งขึ้น 

 

ชุดการอบรมที่ 5 หลักสูตรการเข้าใจสังคม  

ระยะเวลาการอบรม :  3 วัน  

วันจัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ท่ี 14 กรกฏาคม 2562   

วิทยากร : คุณจรายุทธ สุวรรณชนะ กระบวนกรอิสระ 

    ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล อาจารย์ประจ าศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล 

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท 
 

ค าอธิบายหลักสูตร 

 ระบบโครงสร้างทางสังคมในปัจจุบันเป็นระบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ซับซ้อน ซึ่งสามารถ

ท าความเข้าใจระบบโครงสร้างดังกล่าวได้จากกรอบวิเคราะห์หลายๆ แบบ และกรอบวิเคราะห์ที่ช่วยให้เข้าใจ

ถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจทางสังคมที่ส าคัญอันหนึ่ง ก็คือ กรอบวิเคราะห์เรื่องอ านาจและระบบเพศตาม

วัฒนธรรม/สังคม(Gender) ซึ่งกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมที่สงผลต่อการด าเนินชีวิตทั้งระดับปัจเจกและ

การด าเนินชีวิตร่วมกัน และยังช่วยให้เห็นไม่ถึงความเป็นธรรม ความรุนแรง ที่อยู่ในวิถีของการด าเนินชีวิต
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ร่วมกัน ที่ลดทอนความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ของทุกคน ความเข้าใจสังคมผ่านกรอบวิเคราะห์

เรื่องอ านาจและระบบเพศ จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยเกื้อกูลให้กลับมาเชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์

ของทุกคน พร้อมทั้งสามารถท าให้การด าเนินชีวิตร่วมกันมีศานติสุขได้  

 

ชุดการอบรมที่ 6 จิตตปัญญากับการฟื้นฟูความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์  

ระยะเวลาการอบรม :  3 วัน  

วันจัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 30 – วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคมและ– วันอาทิตย์ท่ี 1 กันยายน 2562   

วิทยากร : ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี  อาจารย์ประจ าศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 

             คุณจรายุทธ สุวรรณชนะ กระบวนกรอิสระ 

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท 
 

ค าอธิบายหลักสูตร 

 จิตตปัญญาศึกษาเป็นแนวคิดใหม่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่พยายามข้ามพ้นไปจากข้อจ ากัดเดิม 
ๆ ของการศึกษาในกระแสหลัก   และมีความต้องการที่จะน าพาผู้เรียนให้มีประสบการณ์ เกิดความรู้จัก 
ความคุ้นเคย และความเข้าใจที่ถ่องแท้ต่อแนวคิดแบบจิตตปัญญาศึกษา รวมไปถึงการเรียนรู้ที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงระดับจิตส านึกของผู้เรียน  เริ่มเห็นแยกแยะได้ระหว่างการศึกษารูปแบบเดิมที่มีข้อจ ากัดกับการ
เรียนรู้แนวใหม่ที่เพ่ิมเติมอิสรภาพในความเป็นมนุษย์   ซึ่งจะน าไปสู่ความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
และวิธีการต่าง ๆ บนหนทางการแสวงหาความรู้ดังกล่าวจนเข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงของจิตตปัญญาศึกษาได้  นั่น
คือการกลับมาเห็นและยอมรับความเป็นทั้งหมดแห่งความเป็นมนุษย์ภายในตนเอง บนฐานของการมีความรัก
ความเมตตา 

ชุดการอบรมที่ 7 หลักสูตรละครเพื่อการรู้จักตนเอง  

ระยะเวลาการอบรม :  3 วัน  

วันจัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 27 – วันอาทิตย์ท่ี 29 กันยายน 2562   

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา   

   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

             คุณจรายุทธ สุวรรณชนะ กระบวนกรอิสระ 

ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท 
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ค าอธิบายหลักสูตร 

 เรามักเชื่อว่า หัวใจของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม คือการรู้จักและเข้าใจผู้อื่น แต่ความจริง

แล้ว การท าความรู้จักและเข้าใจตัวเองต่างหาก ที่เป็นหัวใจหลักของสุขภาวะที่แท้จริงของบุคคล ทั้งนี้ คนส่วน

ใหญ่มักละเลยที่จะหันมามองภายในตัวเอง เพ่ือท าความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง “ตัวตน” ที่เป็นต้น

ก าเนิดของความรู้สึก นึก คิด พฤติกรรม บุคลิกภาพ ไปจนถึงนิสัยใจคอ ซึ่งการละเลยนี้ มักน าไปสู่ความคิดผิด 

หลงผิด เข้าใจผิด และความทุกข์ทั้งปวง ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว หลักสูตรนี้ จะใช้ศาสตร์ดา้นศิลปะการละคร มา

ส ารวจร่างกาย และจิตใจตัวเอง เพ่ือท าความรู้จักตัวเอง และสื่อสารกับตัวตนภายในอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะ

เป็นรากเหง้าของการแก้ปัญหานานาชนิด ที่เก่ียวข้องกับจิตใจของบุคคล 

 

ชุดการอบรมที่ 8-10 หลักสตูรการฝึกเป็นกระบวนกรที่เกื้อกูลให้ผู้เข้าร่วมได้ค้นพบและตระหนักรู้ใน

ศักยภาพความเป็นมนุษย์ของตนเอง  

วันจัดกิจกรรม : ชุดการอบรมที่ 8 จ านวน 4 วัน คือ วันศุกร์ที่ 11 – วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562   

  ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท   

  ชุดการอบรมที่ 9 จ านวน 3 วัน คือ วันศุกร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ท่ี 10 พฤศจิกายน 2562   

  ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท 

           ชุดการอบรมที่ 10 จ านวน 3 วัน คือ วันศุกร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ท่ี 8 ธันวาคม 2562        

  ค่าลงทะเบียน : 2,500 บาท 

วิทยากร : คุณจรายุทธ สุวรรณชนะ กระบวนกรอิสระ 

    ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล อาจารย์ประจ าศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล 
 

ค าอธิบายหลักสูตร 

 วิถีแห่งกระบวนกรแนวจิตตปัญญา คือ วิถีแห่งการเรียนรู้และการฝึกฝนขัดเกลาตนเอง เพ่ือน าพา 

แบ่งปันและเปิดพ้ืนที่การเรียนรู้ ที่เกื้อกูลส่งเสริมให้ผู้คนได้กลับมาค้นพบและตระหนักรู้เท่าทันตนเอง เข้าใจ

ชีวิตและโลกอย่างแท้จริง เส้นทางการเป็นกระบวนกรแนวจิตตปัญญา และองค์ประกอบส าคัญที่เกื้อกูลให้

กระบวนกรแนวจิตตปัญญา สามารถท าบทบาทหน้าที่ดังกล่าวได้นั้น ต้องอาศัยความเข้าใจทั้งในแง่ กรอบคิด/

ฐานคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญา เครื่องมือ ทักษะ กิจกรรม กระบวนการ วิธีการ ใน

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกื้อกูลให้ผู้เข้าร่วมได้กลับมาทบทวนใคร่ครวญทั้งภายภายในและภายนอก และ

แรงบันดาลใจในการเรียนรู้และฝึกฝนขัดเกลาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

รูปแบบการด าเนินงาน / ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม 

 ชุดการอบรม หลักสูตร จิตตปัญญากับการฟ้ืนฟูความสามารถและศักยภาพความเป็นมนุษย์ เป็นการ

บรรยายผสมการได้เรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ตรง (Workshop) รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมไม่เกิน 24-
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26 คนต่อครั้ง โดยทุกชุดการอบรมจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00-17.00 น. โดยไม่มีการพักค้าง และ

สถานที่อบรมจะถูกจัดสรรตามช่วงเวลาและเนื้อหาเพ่ือให้เหมาะสมต่อกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง โดยใช้

สถานทีใ่นการอบรม 2 สถานที่คือ 1. ห้องภาวนา ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขตศาลายา และ 2. อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และในส่วนของ

ผู้เข้าร่วมอบรมที่มีความต้องการใบประกาศนียบัตรที่รับรองความสามารถการเป็นวิทยากร ซึ่งรับรองโดย

อาจารย์ผู้สอนในแต่ละชุดการอบรมและศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถแจ้งความจ านงกับ

ทางผู้จัดกิจกรรมได้ โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้  
 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมเลือกเข้าร่วมเรียนรู้ในชุดการอบรมจ านวน 3 ชุดตามความสนใจ จากชุดการอบรมที่ 

1-7  (เลือกลง 3 ชุดจาก 7 ชุด) 

2. ผู้เข้ารวมอบรมจะต้องเข้าร่วมอบรมในชุดที่ 8-10 รวมทั้งสิ้นจ านวน 3 ชุด โดยถือเป็นภาคบังคับ  

3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเก็บจ านวนครั้งของหลักสูตรให้ครบตามท่ีก าหนดไว้ภายในระยะเวลา 3 ปี นับ

จากการอบรมชุดแรกท่ีผู้เข้าร่วมเลือกและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสมบูรณ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

การอบรมแต่ละครั้ง) 

4. หากผู้เข้าร่วมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครบตามท่ีทางผู้จัดก าหนดในระยะเวลา 3 ปี ทางผู้จัดขอ

สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์การรับใบประกาศนียบัตรหรือแล้วแต่พิจารณาของวิทยากร  

 

การรับสมัครและการลงทะเบียน 

 ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมระบุ ชุดการอบรมที่ท่านต้องการเข้าร่วมได้ที่  

https://goo.gl/NaV1mD โดยหลังจากที่ท่านส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการจะท าการ

ประสานงานไปยังท่านเพ่ือแจ้งยอดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  หรือท่านสามารถติดต่อ นายศักดิ์ชัย เอ่ียม

กระสินธุ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดกิจกรรม ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ 02 441 

5022-3 ต่อ 20 หรืออีเมล sakchai.iam@mahidol.ac.th โดยท่านสามารถช าระเงินได้ที่  
 

ชื่อบัญชี : การฝึกอบรม ประชุมวิชาการและสื่อสิ่งพิมพ์    

เลขที่บัญชี : 333-232215-0 

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขามหาวิทยาลัยมหิดล  
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 หลังจากท่านได้ช าระเค่าลงทะเบียนตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินเพ่ือ

ยืนยันสถานะการเข้าร่วมกิจกรรมตามช่องทางข้างต้น อนึ่ง ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการเลื่อนหรือ

ยกเลิกกิจกรรมในกรณีมีผู้สนใจและช าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางผู้จัดกิจกรรมก าหนดไว้ 

ซึ่งหากกิจกรรมมีการเลื่อนหรือยกเลิก ทางศูนย์จะด าเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจ านวนให้แก่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมที่ช าระค่าใช้จ่ายแล้วเต็มจ านวน  

 

หน่วยงานและผูร้ับผดิชอบโครงการ 

 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล       

 โทรศัพท์ 0 2441 5022-23 โทรสาร 0 2441 5024      

 ศักดิ์ชัย เอี่ยมกระสินธุ์ โทร. 0 2441 5022 ต่อ 20      

 E-mail: sakchai.iam@mahidol.ac.th 

 

งบประมาณการจัด 

 กองทุนศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 
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