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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร คอร์สอบรมระยะสัน้ (Short course) 
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล 

 
ช่ือโครงการ 
 “เขียน = มหศัจรรย์ชีวิต” 
 : คอร์สกึ่งออนไลน์เขียนเปล่ียนชีวิต บม่พลงัสร้างสรรค์และเดนิทางโลกด้านใน 
 

 คอร์สเขียนเปล่ียนชีวิตชดุพิเศษเทคนิคหลากหลายการเขียนเพ่ือการก้าวผ่านของชีวิตและดงึปัญญา
ญาณในตวัเรา ด้วยพลงัมหศัจรรย์ของการเขียนผา่นโลกของความฝัน  สญัญาณชีวิต และตวัตนท่ีหลากหลาย  
 การเขียนลกัษณะนีไ้มต้่องใช้ฝีมือและทกัษะใด เพียงเฝ้าฟังสิ่งท่ีจะเกิดขึน้อย่างวางใจ  ไมเ่น้นเขียนดี ไม่
ต้องเขียนเก่ง เน้นการเขียนเพ่ือสร้างสรรค์ชีวิต 

 
หลักการและเหตุผล 
 การเขียนและการบนัทกึเป็นเคร่ืองมือท่ีอยูคู่ก่บัการพฒันาของมนษุย์มายาวนานไมว่า่ระดบัปัจเจก
บคุคลหรือในระดบัสงัคม  ปัจจบุนันีมี้การน ากลวิธีการเขียนมาใช้สร้างการเรียนรู้และการบ าบดัเยียวยาในหลาย
ด้าน อาทิ การพฒันาความคิดของนกัเรียน  การเยียวยาด้านอารมณ์ในคลินิกให้ค าปรึกษา การดแูลจิตใจของ
ผู้ ต้องขงั  การฝึกอบรมพฒันาด้านใน  ฯลฯ   
 การอบรมเขียนเปล่ียนชีวิตในชดุ “เขียน = มหศัจรรย์ชีวิต”  ได้น าเทคนิคการเขียนซึง่ตอ่ยอดจากองค์
ความรู้หลายด้าน ร่วมกบัการท างานเก่ียวกบัความฝัน (Dream Work)  สญัญาณชีวิตหรือนิมิตชีวิต และตวัตน
เชิงสญัลกัษณ์กบัตวัตนภายในท่ีหลากหลาย เน้นการพฒันาคณุภาพชีวิตจากการบม่เพาะความตระหนกัรู้ด้าน
ใน และชีวิตมิตท่ีิลกึกวา่การเห็นได้จบัต้องได้ แตย่งัคงอยู่บนฐานของการค้นพบตวัเองและการเยียวยาในเร่ือง
รูปธรรม  
 ลกัษณะการอบรมของคอร์สเขียนเปล่ียนชีวิต เน้นการใช้เคร่ืองมือและการฝึกฝนตนเองซึง่สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้จริง ควบคูก่บักิจกรรมชีวิตปรกต ิหรือการดแูลตนเองด้วยการฝึกฝนอยา่งอ่ืน  
 
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

1. ผู้ เข้าร่วมสามารถเขียนบนัทึกเพ่ือการใคร่ครวญตนเองและบม่เพาะจิตใจ 
2. ผู้ เข้าร่วมเกิดความตระหนกัรู้ในชีวิตมากขึน้ เชน่ ตวัตนตา่งๆของตวัเอง  ทา่ทีของตวัเองตอ่ตนและ

ภายนอก ปัญญาญาณและอปุสรรคในตน 
3. ผู้ เข้าอบรมมีเคร่ืองมือการเขียนท่ีสามารถน าไปใช้พฒันาชีวิตได้จริง และได้ฝึกฝนตนเองไปพร้อม

กบัการเขียนบนัทกึ 
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การอบรมนีเ้หมาะส าหรับ 
- ผู้ ท่ีต้องการเคร่ืองมือในการดแูลตนเอง ไมว่่าด้านจิตใจ  ร่างกาย  ความเข้าใจในชีวิต ความสมัพนัธ์  

เส้นทางของตนเอง ฯ 
- ผู้ ท่ีต้องการเรียนรู้จกัตนเองในมิตติา่งๆ 
- ผู้ ท่ีสนใจการท างานกบัความฝัน  และสญัญาณชีวิต ผ่านศลิปะการเขียน 
- ผู้ ท่ีต้องการแรงบนัดาลใจและพลงัในการก้าวผา่นอปุสรรค มิวา่การงาน การเขียน ชีวิตสว่นตวั ฯ 
- ผู้ ท่ีแสวงหาสิ่งท่ีมากกวา่ของชีวิต 

 
หลักสูตรการฝึกอบรม 
 คอร์สกึ่งออนไลน์ เขียนเปล่ียนชีวิต  ด าเนินการอบรมผา่นกระบวนการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมเชิงผา่น
ประสบการณ์และการให้ค าปรึกษา  โดยใช้เคร่ืองมือการเขียนบนัทึก (Active Journal) และกระบวนการกลุม่  
ซึง่ตอ่ยอดจากองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยา การบ าบดั ควอมตมัฟิสิกส์ และศิลปะ อาทิ Intensive Journal  , 
Voice Dialogue   , Process Work , Nlp , จิตไร้ส านกึ , การเขียนสร้างสรรค์ และการเขียนบ าบดั 
 ส าหรับ ชดุการอบรม “เขียน = มหศัจรรย์ชีวิต” เน้นการเดินทางผา่นโลกด้านใน การฟังสญัญาณของ
ชีวิต และปัญญาในจิตไร้ส านกึ ผา่นการท างานกบัความฝัน  เหตกุารณ์ตา่งๆของชีวิต  ความสขุความทกุข์  
อปุสรรค  และการรู้จกัตวัเองผา่นตวัตนหลากหลาย  โดยใช้การเขียนตามเทคนิคท่ีแนะน าซึง่ไมจ่ าเป็นต้องใช้
ฝีมือและทกัษะการคิดใดใด 
 หวัข้อในการอบรม  มีดงัตอ่ไปนี ้(ปรับตามผู้ เข้าอบรม) 

1. เทคนิคการเขียนบนัทกึเพ่ือพฒันาชีวิตแบบตา่งๆ 
2. การเยียวยาความทกุข์ผา่นการเขียน 
3. ปรับมมุมองความเช่ือของตวัเองตอ่การเขียนและกิจกรรมศลิปะ 
4. การท างานกบัความฝันโดยใช้เคร่ืองมือบนัทึก 
5. การท างานผ่านสญัญาณชีวิต ไมว่า่ด้านเหตกุารณ์  ความสมัพนัธ์  ความรู้สึก และอาการทาง

ร่างกาย โดยใช้เทคนิคการบนัทกึ 
6. การเขียนบนัทึกเพ่ือเปิดขมุทรัพย์ปัญญาญาณในจิตไร้ส านกึ 
7. การรู้จกัตวัตนเชิงสญัลกัษณ์และตวัตนท่ีหลากหลายในตวัเอง 

 การอบรมแบง่เป็น 2 ชดุได้แก่   
1. การอบรมในห้องอบรม  4 วนั (เสาร์-อาทิตย์)  

  2. การอบรมกึ่งออนไลน์ ผา่นการบนัทกึตามค าแนะน าและแลกเปล่ียนผ่านอีเมล์/เฟสบุ๊ค ในระยะเวลา 
7 สปัดาห์ โดยจ านวนครัง้ตามความต้องการของผู้ เข้าอบรม  โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ สมคัรเข้าอบรมสง่รายละเอียด
ของตน  ยืนยนัการสมคัรผา่นการช าระคา่ใช้จา่ย  รับคูมื่อสว่นต้นและค าแนะน า  แล้วเร่ิมการบนัทกึตามขัน้ตอน
และแลกเปล่ียนกบัผู้ให้ค าปรึกษา / เพ่ือนผู้ เข้าร่วม 
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 ผู้สมคัรเข้าอบรม สามารถเลือกได้ชดุใดชดุหนึง่หรือทัง้สองชดุ ตามความสะดวกของตนเอง   
 

ระยะเวลา / วันเวลาการอบรม  
 การอบรมแบง่เป็น 2 ชดุได้แก่ 

1. อบรมจ านวน 4 วนั ผา่นการเรียนรู้อยา่งมีสว่นร่วมเชิงผา่นประสบการณ์  วนัเสาร์-อาทิตย์ ท่ี 11-12 
และ 25-26 ตลุาคม 2557  รวม 4 วนั เวลา 9.00น.-16.30 น. 

2. อบรมกึ่งออนไลน์ ผา่นการบนัทกึในชีวิตประจ าวนัตามคูมื่อและค าแนะน าของผู้ให้ค าปรึกษา โดยมี
การแลกเปล่ียน/พดูคยุกบัผู้ ให้ค าปรึกษาทางอีเมล์/เฟสบุ๊ค ใช้เวลา 7 สปัดาห์ จ านวนครัง้มากเทา่ท่ี
ต้องการ  โดยผู้ เข้าร่วมอบรม 4 วนัสามารถเข้าร่วมได้หากต้องการตอ่ยอดและน าไปใช้ในชีวิตจริง 
เร่ิม 8 ตลุาคม – 19 พฤศจิกายน 2557 
 

ค่าลงทะเบียน 
แบบที่ 1  หลกัสตูรอบรมในห้องอบรม (Workshop) จ านวน 4 วนั คา่ลงทะเบียน 5,000 บาท/คน 
แบบที่ 2  หลกัสตูรอบรมกึ่งออนไลน์ จ านวน 7 สปัดาห์ คา่ลงทะเบียน 2,000 บาท/คน 
แบบที่ 3  หลกัสตูรรวม (แบบท่ี 1 และ 2) คา่ลงทะเบียน 6,000 บาท/คน 
 

ผู้เข้ารับการอบรม 
 จ านวนท่ีคาดหมายไมเ่กิน 30  ทา่น (ส าหรับร่วมอบรม 4 วนั) 
  และไมเ่กิน 20 ทา่น (ส าหรับร่วมเฉพาะออนไลน์) 
 

สถานที่การฝึกอบรม 
 ศนูย์จิตตปัญญา  ม.มหิดล  ศาลายา 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ เข้าอบรมมีความตระหนกัรู้ในตนเองมากขึน้ ซึง่สง่ผลตอ่วิถีชีวิต การท างาน ทา่ทีตอ่ตนเองและ

ชีวิตอ่ืนในสงัคม 
2. การเขียนและวรรณศลิป์ชนิดท่ีบม่เพาะผู้ เขียนและสวนกระแสคดิหลกัของสงัคมเป็นท่ีแพร่หลาย

มากขึน้ 
3. ผู้ เข้าอบรมมีเคร่ืองมือและกระบวนการซึง่สง่เสริมการพฒันาด้านในควบคูก่บัการศกึษา การปฏิบตัิ

ธรรม การงาน และชีวิตประจ าวนั 
 

กระบวนกรของการฝึกอบรม 
 อนรัุกษ์ เมน่หรุ่ม C.Ht 
 และทีมงานโครงการธรรมวรรณศลิป์ สถาบนัยวุโพธิชน 
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 เบอร์โทรศพัท์ 083-1339968 อีเมล์ youngawakening@gmail.com 
 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/khianpianchiwit 
 

ประวัต ิ/ คุณวุฒ ิ/ ของกระบวนกร  
 อนรัุกษ์ เมน่หรุ่ม C.Ht 
 นกัเขียนบ าบดัหนุม่ กระบวนกรการเขียนเพ่ือพฒันาชีวิต ดแูลจิตใจ และการรู้จกัตวัเอง 
ศนูย์การเขียนเปล่ียนชีวิต โครงการธรรมวรรณศลิป์ สถาบนัยวุโพธิชน 
 ผู้จดัการศนูย์การเขียนเปล่ียนชีวิต และโครงการธรรมวรรณศิลป์ พฒันาองค์ความรู้และกระบวนการน า
การเขียนบนัทึกเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวม ปรับประยุกต์ใช้ในการอบรม อาทิ ค่ายอ่านเขียน
เปล่ียนชีวิต ค่ายพฒันากระบวนกรและผู้น าท่ีรู้จกัตวัเอง ค่ายธรรมวรรณกรคอร์สกึ่งออนไลน์เขียนเปล่ียนชีวิต 
การอบรมหลกัสตูรผู้น าให้กบันกัศกึษา และการอบรมทัว่ไปหวัข้อเก่ียวกบัการรู้จกัตวัเอง  
สว่นหนึง่ของการอบรม 

Advanced Hypnotherapy Training Course , Certified Hypnotherapist ( C.Ht ) 
Intermediate NLP Training Course 
Past Life Regression Therapy Training Course 
Acting Your Inner Music 
Awakening Leadership and Training of Trainer (Process Work Course 3) 
Voice Dialogue Foundation 
Reiki Level One course With Ajarn Tom Radzienda 

งานเขียน 
แปลหนงัสือ “ดอกไม้และความหวงั” ร่วมกบั ประชา หตุานวุตัร ผู้ เป็นบรรณาธิการ 
รางวลัสนัตวิิถี-วิถีสนัติ  วาระ 30 ปี 6 ตลุาฯ 
รางวลัพระยาอนมุานราชธน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศนูย์จิตตปัญญาศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล 
อาคารประชาสงัคมอดุมพฒัน์ สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม ชัน้ 4 
999 พทุธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศพัท์ 0 2441 5022-23 โทรสาร 0 2441 5024 

mailto:youngawakening@gmail.com
http://www.facebook.com/khianpianchiwit


หัวข้อกจิกรรมบันทึก การอบรมเขยีน = มหัศจรรย์ชีวติ 

ส าหรับการอบรมกึง่ออนไลน์ 

หมวด ความฝัน   

*ท างานกบัความฝันยามหลบัใหลน ามาเป็นประเด็นส าคญัส าหรับการเรียนรู้ 

รหัส หัวข้อบันทกึ ลกัษณะ/ประเด็นเบือ้งหลัง 
ระดับ 1   
1.1 สายธารแห่งความฝัน* เก็บเก่ียว / สะทอ้นชีวิตอีกดา้น 
1.2 แผนผงัฝัน ฝึกเช่ือมโยงความหมาย 
1.3 ฝันดี ท างานกบัฝันอารมณ์บวก 
1.4 ฝันร้าย ท างานกบัฝันอารมณ์ลบ 
1.5 กระจกเงา ฝึกสะทอ้นตวัเอง 
1.6 เช่ือมโยงอิสระ ฝึกเช่ือมโยงความหมาย 

ระดับท่ี 2   
2.1 คุยกบัฝัน ท าความเขา้ใจฝันผา่นฝัน 
2.2 คุยกบันกัแสดง* ท าความเขา้ใจฝันผา่นสัญลกัษณ์ 
2.3 ฝันต่อ เช่ือมโยงความฝันต่อ 
2.4 ฝันใหม่* การเรียบเรียงใหม่ 
2.5 เป็นทุกส่ิง ตวัตนท่ีหลากหลาย 
2.6 เอาคืน ใชพ้ลงัอีกดา้น 
2.7 ของขวญัจากศตัรู เรียนรู้จากความทุกข์ 
2.8 เขา้ฝันเพื่อน* ฝึกเป็นตวัแทนสัญลกัษณ์ 
2.9 กรูู ถามปัญหากบัฝัน 

2.10 สองทางคู่ขนาน* สะทอ้นชีวติผา่นความฝัน 
16 หัวข้อ   

 

 

 



หมวด สัญญาณชีวติ 

ท างานกบัสัญญาณผา่นชีวติและร่างกาย 

รหัส หัวข้อบันทกึ ลกัษณะ/ประเด็นเบือ้งหลัง 
ระดับ 1   
3.1 ชีวติช่วงน้ีมาถึงจุด สะทอ้นชีวติดว้ยปัญญาญาณ 
3.2 สัญญาณทางกาย* ฟังอาการทางกาย 
3.3 สัญญาณทางความสัมพนัธ์* กระจกจากความสัมพนัธ์ 
3.4 เหตุการณ์ชีวติไม่คิดฝัน ความบงัเอิญและเร่ืองประหลาด 
3.5 จุดเปล่ียน เหตุการณ์ส าคญัและจุดเปล่ียน 
3.6 ของขวญัชีวติ เก็บเก่ียวส่ิงดีงาม 
3.7 อ่านลาง* ขยายสัญญาณท่ีเคยพบ 

ระดับท่ี 2   
4.1 ทางท่ีไม่ไดเ้ลือก* ไพท่ี่ทิ้งไปและทางท่ีหลงลืม 
4.2 คนท่ีกวนใจ X+U 
4.3 รับค าวจิารณ์ ใคร่ครวญแก่นสารจากถอ้ยค า 
4.4 กรรมในกาย* เร่ืองราวเบ้ืองหลงัร่างกาย 
4.5 บุคคลส าคญั สายธารความเก้ือกลูท่ี 

สะทอ้นชีวติ 
4.6 อุปสรรคชีวติ* X+U 
4.7 ปรึกษาร่างกาย ใชปั้ญญาทางกาย 
4.8 ฟังชีวติ ฝึกฟังปัญญาญาณใน 
4.9 มองปัญหาจากมุมใหม่ เปิดมุมมอง 
4.10 เส้นทางเสียงภายใน* เช่ือมโยงกบัปัญญาของธรรมชาติ 
4.11 คุรุ เช่ือมโยงกบัพลงัคุรุ 
4.12 เปิดไพ ่ ใชปั้ญญาจากตวัตนแม่มดภายใน 

19 หัวข้อ   
 

 

 



หมวด ปรัมปราและจิตวญิญาณ 

คน้หาตวัเองและภูมิปัญญาผา่นสัญลกัษณ์และโลกภายใน 

รหัส หัวข้อบันทกึ ลกัษณะ/ประเด็นเบือ้งหลัง 
ระดับ 1   
5.1 ฟังส่ิงในธรรมชาติ* เช่ือมโยงกบัปัญญารอบตวั 
5.2 หนา้กากและหวัโขน โอบรับตวัตนท่ีหลากหลาย 
5.3 นิทานชีวติ* รู้จกัตวัเองผา่นนิทาน 
5.4 ต านานดวงดาว รู้จกัตวัเองผา่นต านาน 
5.5 ฮีโร่ สนทนากบัตวัตนท่ีทิ้งไป 
5.6 เด็กนอ้ยภายใน ดูแลเจา้ตวัเล็กในตวัเรา 
5.7 กระจกเงา สะทอ้นตวัเราผา่นปัญญาญาณ 
5.8 นกัเดินทางผูโ้ง่เขลา ตวัตนเชิงสัญลกัษณ์แรกท่ีส าคญั 
5.9 แต่งงานภายใน 2 ตวัตนแม่แบบพื้นฐาน 

ระดับท่ี 2   
6.1 ผูป้กป้อง เช่ือมโยงกบัพลงัท่ีโอบอุม้เรา 
6.2 ผูเ้ฒ่าภายใน รู้จกัตวัเราผา่นปัญญาอนัเก่าแก่ 
6.3 ผูน้ า 3 แบบ หลอมรวมพลงัผูน้ า 2 ดา้น 
6.4 โลกภายใน เดินทางเยีย่มเยือนจิตใจ 
6.5 สนทนากบัความตาย ทบทวนชีวติผา่นความตาย 
6.6 ตวัตนแม่แบบ* รู้จกัตวัเราผา่นตวัตนแม่แบบ 
6.7 แม่ของธรรมชาติ เช่ือมโยงกบัตวัตนแม่ 
6.8 ความรัก ตวัตนกามเทพและสายใยความรัก 
6.9 ไพน่างฟ้าและอุปสรรค ใคร่ครวญผา่นไพ่นางฟ้า 

6.10 ตอนน้ี* เขียนภาวนา 
ระดับท่ี 3   

7.1 เร่ืองราวอนัเก่าแก่* ปมในอดีตและอดีตชาติ 
7.2 แก่นสารในความสัมพนัธ์* ดูแลความสัมพนัธ์ผา่นมุมมองจิต

วญิญาณ 
7.3 สระน ้าแห่งความจริง ความจริงอะไรท่ีเราตอ้งยอมรับ 
7.4 ตาชัง่ความยติุธรรม ความยติุธรรมในชีวติเรา 



7.5 สนทนากบัผูล่้วงลบั* ส่ือสารทางจิตวิญญาณ 
7.6  3 ผูพ้ิพากษา ตดัสินชีวติ 
7.7 บาร์โด ระหวา่งภพ 
7.8 มองชีวติและการเลือก การลิขิตชีวติ 
7.9 ศาสดา นอบน าศาสดาท่ีเรานบัถือ 

28 หัวข้อ   
 

รวมทั้งหมด 63 หัวข้อบันทกึ 

ทั้งน้ียงัมีหวัขอ้ยอ่ยหรือกระบวนการเสริมส าหรับการต่อยอดหวัขอ้ อาทิ การสนทนากบัผูร่้วมทุกขท่ี์พบใน

เร่ืองราวของอดีต หรือในมิติจิตวิญญาณ 

*คือ หวัขอ้บนัทึกท่ีแนะน าใหท้  าซ ้ าเป็นพิเศษ 

 

 



 

ใบสมคัรส าหรับเข้าร่วมการอบรมหลกัสูตรระยะส้ัน 
     โดย ศูนย์จติตปัญญาศึกษา มหาวทิยาลยัมหิดล 
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ช่ือบัญชี การฝึกอบรม ประชุมวชิาการและส่ือส่ิงพมิพ์ เลขทีบ่ัญชี   333-232215-0 
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โดยส่งใบโอนเงนิพร้อมทั้งใบสมคัรให้ศูนย์ ทาง  Fax. 02 441 5024 หรือ E-mail: ce.shortcourse@gmail.com 
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