
โครงการหยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมแห่งความสุข ปีที่ ๒ 

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

บทคัดย่อ 

โครงการหยั  งรากจ ิตตป ัญญา สู  ส ังคมแห  งความส  ข ป  ท ่ ๒  ม   งข ับเคลื  อนแนวทางการพ ัฒนา

ม ิติ  ส   ข ภ า ว ะ ท า ง ป ัญ ญ า แ ล ะ จ ิต ต ป ัญ ญ า ศ ึก ษ า เ ข   า สู   ค ณ ะ แ ล ะ ส ถ า บ ัน ต  า ง   ๆ  ภ า ย ใ น

มหาว ิทยาล ัยมห ิดล วิทยาเขตศาลายา วิทยาเขตบางกอกน อย วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขต

กาญจนบ ร  ตามย ทธศาสตร์การ เป็นมหาวิทยาลัยแห งการม สติตื่นรู  (Mindful University) และพ้ืนท ่

หน วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป  นต  นแบบของ Mindfulness ในการด าเนินโครงการ

เพ ื  อส ังคมแห  งความส  ข จ านวน ๒ แห  ง โดยม  วัตถ ประสงค์ ได แก  ๑) เพ่ือให เกิดการขับเคลื่อนแนว

ทางการพัฒนามิติส ขภาวะทางปัญญาและจิตตปัญญา เข าสู คณะและสถาบันต าง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา บางกอกน อย พญาไท วิทยาเขต กาญจนบ  ร  ว ิทยา เขต

นครสวรรค์ ตามย  ทธศาสตร ์การเป  นมหาว ิทยาล ัยแห  งการม  สต ิตื  นรู   ( Mindful University) ๒) เพ่ือ

หยั่งรากจิตตปัญญา ความส ขมวลรวม และส ขภาวะทางปัญญา ให เกิดหน วยงาน ต นแบบใน

มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ๓) เพ ื่อ

ขับเคลื่อนกระบวนการเร ยนรู สู  องค์กรภาครัฐอ ื่นนอกจากสำนักงานคณะกรรมการก ากับหล ักทร ัพย ์และ 

ตลาดหล ักทร ัพย์ (ก.ล.ต.) อ  ก ๑ แห  ง คือ ตลาดหล ักทร ัพย ์แห  งประเทศไทยเพ ื  อให  เป  นองค ์กรต  นแบบใน 

เรื่องของ Mindful Organisation for Happiness of All นอกจากน ้ ยังรวมถึงการจัดงานมหิดลเพ่ือการ 

ตื่นรู  ครั้งท  ่๒ 

ผลของการด าเนินโครงการช ้ให เห นว า  เกิดผลสัมฤทธิ์ในด านต าง  ๆ  ได แก     ในด านการ 
เปล ่ยนแปลงระดับบ คคล เกิดทัศนคติท ่ด และการเห นประโยชน์ของการฝึกสติ  เกิดทักษะการรับฟังอย าง 
ลึกซึ้ง  ตลอดจนการกลับไปเห นสภาวะภายในจนเกิดความคล ่คลายและม มมองใหม ของช วิต    เป็นการ 
ยกระดับความส ขและความมั่นคงภายใน     ในด านการเปล ่ยนแปลงภายนอกระดับส วนงานและองค์กร 
เกิดการสร างกิจกรรมการสร างส ขภาวะทางปัญญาแผ ออกไปในวงกว างทั่วทั้งมหาวิทยาลัยและความ 
ร วมมือทางการเร ยนรู กับองค์กรภายนอก (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส นันทา) ซึ่งขยายผลสู รูปแบบกิจกรรม 
การรับน องเชิงสร างสรรค์  เกิดทักษะการออกแบบและจัดกระบวนการเร ยนรู สู การเปล ่ยนแปลงท ่มาจาก 
การน อมน าค ณค าภายในร วมกัน  และเกิดการขับเคลื่อนโครงงานในส วนงานท ่ใช แนวคิดจิตตปัญญา เช น 
งานฝ่ายทรัพยากรบ คคล งานพัฒนาศักยภาพวิชาช พ และงานพัฒนานักศึกษา และในด านการสื่อสารสู  
สังคม เกิดสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือเผยแพร การเร ยนรู ท ่สร างเสริมส ขภาวะทางปัญญา และสารคด สั้น ๑ 



เรื่อง ว าด วยการเร ยนรู สู การเปล ่ยนแปลงในช วิตส วนตัวและท ่ท างาน กล าวโดยย อ การเปล ่ยนแปลง
ระดับ บ คคลแบ งออกได เป็น ๓ ระดับ ได แก  ระดับของการเกิดทัศนคติท ่ด และการใช ช ดเครื่องมือ (คน
ส วนใหญ ) ระดับการประย กต์ใช ในบริบทการท างานและขับเคลื่อนการเปล ่ยนแปลงให ผู อ่ืน (ค อนข าง
น อย) และระดับการสร างแรงบันดาลใจเป็นพลังและศูนย์รวมจิตใจให ผู อื่น (ค อนข างน อยประมาณร อยละ 
๑๐) ส วนการเปล ่ยนแปลงระดับองค์กรม ลักษณะเป็นการสร างแรงกระเพื่อมจากการเปล ่ยนแปลงระดับ
บ คคลให กระทบไปสู คนรอบข าง ท ่ท างาน และผู คนวงกว างตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ : จิตตปัญญา ความส ขมวลรวม ส ขภาวะทางปัญญา มหาวิทยาลัยแห งการม สติตื่นรู   

ส ขภาวะในองค์กร 
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Abstract 
 

Grounding Contemplative Education for Wellbeing in Society, Year 2 Project 
aimed to instill spiritual wellbeing and the contemplation-based learning skills into people of 
all campuses of Mahidol University as to comply with the university-wide strategy of Mindful 
University, as well as of two other organization as to become a prototype of the so-called 
“Mindful Organisation”. Therefore, the objectives were 1) to instill spiritual wellbeing and the 
contemplation-based learning skills into participants in Salaya, Phayathai, Bangkoknoi, 
Kanchanaburi, and Nakornsawan campuses as to comply with the university- wide strategy 
of Mindful University, 2) to create an organizational prototype by embodying concepts and 
practices of contemplative education, Gross National Happiness, and spiritual wellbeing into 
communities of Mahidol University and the Securities and Exchange Commission, Thailand, 
and 3) to introduce such learning processes into one another organization, i.e. The Stock 
Exchange of Thailand to create of prototype of the “Mindful Organization for Happiness of 
All”. Further, this also included a one day event of the second annual conference of 
“Mindfulness for Mahidol”. 

The results indicated that there were achievements in the following aspects : the 
personal transformation where participants gained new attitude regarding mindfulness 
practice, including its benefits, deep listening skills, and the awareness to confront their inner 
truth to subsequently get new eyes and perspectives in life which led to more happiness 
and steadiness eventually; the organizational transformation where participants could 
create activities of spiritual wellbeing for people in all over the university, an MOU with Suan 
Sunandha Rajabhat University which brought about a first year students welcome event in a 
creative way, a skill to design and facilitate learning processes with values, and 
implementations in university’s various sectors (Human resources, Professional development, 
Students’ one stop service) using concepts of contemplative education; and the social 
communication where social media and one short documentary for promoting spiritual 
wellbeing were created. In short, the personal transformation could be observed in three 
different levels, which are the level of attitude and tools (seen in majority), the level of 



application and being a change agent (seen in lesser number), and the level of being an 
inspiration and soul for others (approximately 10%). Meanwhile, the organizational 
transformation usually occurred from individual level where personal qualities rippled out 
to affect people in much wider scale. 
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