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พันธกิจ

ปรัชญา : การสร้างความมั่นคงได้จากภายในตนเอง

ศูนย์จติตปญัญาศกึษามุง่มัน่เรยีนรู ้พัฒนาตนเองอยา่งสมดลุ และสรา้งเสรมิ
กระบวนการเรยีนรู ้เพื่อน าพาสังคมสู่ความสุขทีแ่ทด้ว้ยความรกัความเมตตา

1. ด้านการวิจัยและพัฒนาองคค์วามรู้
2. ด้านการพฒันาหลกัสตูรและจัดการเรยีนการสอน
3. ด้านการฝึกอบรมและเครือขา่ย
4. ด้านสือ่สาธารณะและสิง่พมิพ์

วิสัยทัศน์

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ก่อตั้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2549  โดยถือก าเนิดขึ้นมาจากความร่วมมอืของเครือข่ายนักปฏิบัตแิละผู้สนใจในแนวทางจิตตปัญญา อันประกอบด้วยนักวิชาการ นักปฏิบัติ และนักขับเคลื่อนสังคม ผู้ซึ่งได้
น าวิถีแบบจิตตปัญญาไปใช้ในการขับเคลื่อนงานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น การสอนในชั้นเรียน การฝึกอบรมให้กับสมาชิกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การท างานในเชิงเยียวยา หรือการผลิตสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ เครือข่ายดังกล่าวนี้เชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่สถาบันการศึกษาในกระแสหลักของประเทศจะได้ก่อตั้งองค์กรภายในเพื่อท าหน้าที่เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้และวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจิตตปัญญา ผ่าน
การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดอบรมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมวิชาการประจ าปี ซึ่งทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นที่มาของ
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่านิยม
M  Mindfulness
U  Unconditionally
C  Co-creation
E  Experiential Reality



ยุทธศำสตร์ศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ 
ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕

ยุทธศำสตร์ที่ ๑    มหาวิทยาลัยแห่งสติ 
Mindful University 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒     หยั่งรากการศึกษาแบบองค์รวม        
Establishing Holistic Education (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ จิตส านึกองค์กรและการมีส่วนร่วมทางสังคม
Fostering Conscious Organization and Social Engagement



Holistic องค์รวม  :  
คุณค่า ความหมายเรื่องเล่า

Factual function ข้อเท็จจริง
ท างาน  :  มูลค่า ตัวช้ีวัด ข้อมูล 

องค์ความรู้

Conformist เด็กดี ⋆ :  นโยบาย ชุดค าสั่ง 
คุณธรรม ค่านิยมสังคม  เสียง ความชอบ 

ความเห็น น้ าใจของผู้มีอ านาจ

Imperialist กูก่อน  :  ผลประโยชน์ตรงหน้า ก าไร 
ขาดทุน รายได้

ระดบัมุมมองของสังคม



ระดบัจติส ำนึกทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเรียนรู้ Transcendental 
inquiry

4.0   Organic / 
Holistic inquiry

3.0   Social constructivist / 
Emergent inquiry

2.0   Scientific / Self-authoring inquiry

1.0   Social conformist inquiry
ท ำตำม

คิด

ตีควำม

ใคร่ครวญสภำวะ

อุทิศตน

Reproduce

Think

Interpret

Contemplate

Service



Th
ir

d Going forth in life 
with new eyes

lead life 
according to 
values and deep 
purposes, be 
energized to 
contribute

Fi
rs

t Inner preparation

lay down 
foundation of 
mindfulness 
practices, inner 
tools, build up 
relationships and 
trust

Se
co

n
d Work upon 

mindset

confront honestly 
with inner truth, 
see the limit and 
its impact, 
wholeheartedly 
accept and let go



Mindfulness

slow down, 
familiarize with 

mindfulness 
practices, 

contemplate 

Empathy

deep listening, 
open heart, 

suspend 
judgments

Dilemma

look deeply, 
first glimpse 

of pain and its 
origin

Confrontation

directly 
encounter the 
whole of true 

self within, 
feel it and 
speak out 
honestly

Frame of 
fixation

recognize 
patterns of 

mind that limit 
and see its 

impacts

Surrender

understand 
and accept 

the whole of 
self 

unconditio-
nally

New eyes

see new 
meanings, 

possibiliti-es, 
and points of 
view deeply

Relevance

with integrity, 
lead a normal 
life according 
to values and 

deep purposes 

Enduring joy

feel relaxed, 
gain more 
balance, 
stability, 
resilience

Compassion

do good for 
the benefit of 

others

Curious Trust Stressful Vulnerable Overwhelmed Tender Bright Energized Stable Fulfilled



ผลการด าเนินงานโดดเด่น ปี 2563

ด้านการวจัิยและ
พฒันาองค์ความรู้

ด้านการพฒันา
หลกัสูตรและจัดการ

เรียนการสอน

ด้านการฝึกอบรมและ
เครือข่าย

ด้านส่ือสาธารณะและ
ส่ิงพมิพ์

โครงการย่อย 1
มหำวทิยำลยัมหิดล

มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์
ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 4
ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรสร้ำงเสริม

สุขภำพ

โครงการย่อย 2
Authentic Leadership

มหำวทิยำลยัรำชภฏัภูเก็ต
สมำคมธุรกิจกำรท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ด

สมำคมโรงแกรมไทยภำคใต้

โครงการย่อย 3
วทิยำลยัพยำบำล 
วทิยำลยัอำชีวศึกษำ 
ครูสอนนิเทศศำสตร์

โครงการย่อย 4
พระสงฆน์กัวทิยำกร
พระสงฆน์กัพฒันำ

พระอำจำรยใ์นมหำวทิยำลยั
พระสงฆน์กัอำสำเยยีวยำ

โครงการย่อย 6
ชุมชนแอโก๋-แสนค ำลือ
ชุมชนลุ่มแม่น ้ ำบำงประกง

โครงการย่อย 5
กลุ่มเด็กเยำวชน
กลุ่มครูมธัยม
กลุ่มผูป้กครอง 
ในอ.ตะพำนหิน จงัหวดัพิจิตร

งบประมาณสนับสนุนจาก
มหำวทิยำลยัมหิดล และ
รำยไดบ้ณัฑิตวทิยำลยั 

งบประมาณสนับสนุนจาก
ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

โครงการหยัง่รากจติตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข 
การเรียนรู้สู่การเปลีย่นแปลงจากภายใน

ภารกจิหลกั 4 ด้านของศูนย์จิตตปัญญาศึกษา



ผลการด าเนินงานโดดเด่น ปี 2563
ด้านการวจิัยและ
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ความรู้

ด้านการพฒันา
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ระเบียบวธีิวจัิยเชิงคุณภาพ  มีอำจำรยผ์ูส้อนจริยธรรมส่ือ คณะนิเทศศำสตร์ จำกมหำวทิยำลยัต่ำงๆ เขำ้ร่วมอบรมโครงกำร “หยัง่รำกจิตตปัญญำ สู่สังคมแห่งควำมสุข ปีท่ี 3”
เป็นกลุ่มตวัอยำ่ง จ  ำนวน 18 คน 

วตัถุประสงค์การวจัิย  ดงัน้ี 1.เพื่อบูรณำกำรกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลง (Transformative Learning) กบักำรสอนจริยธรรมส่ือ 2.เพือ่พฒันำรูปแบบกำร
จดักระบวนกำรเรียนรู้วชิำจริยธรรมส่ือโดยใชก้ระบวนกำรแบบกำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลง (Transformative Learning) 3.เพื่อศึกษำกำรเปล่ียนแปลงภำยในของอำจำรยผ์ูส้อน
จริยธรรมส่ือหลงัเขำ้ร่วมกระบวนกำรและพฒันำรูปแบบกำรสอน 

ผลการศึกษา พบว่า

1. การบูรณาการการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) กับการสอนจริยธรรมสื่อ 
o “รู้จักตัวเอง”กับจริยธรรมสื่อ สื่อที่รู้จักตัวเองควรมีการส ารวจตัวเองเพ่ือน าสู่การเป็นสื่อที่ดี การมีสติ การเท่าทันความคิด การมีจิตที่ดีงาม สามารถปล่อยวางอัตตา 

ออกจากกรอบ และกล้าเปลี่ยนแปลง
o “การเข้าใจผู้อื่น”กับจริยธรรมสื่อ สื่อควรมีการเคารพตนเองและผู้อ่ืน เปิดใจรับฟัง ไม่ตัดสิน ลดอคติ ลดอัตตา และเพ่ิมความเมตตา
o “การเชื่อมโยงธรรมชาติและสรรพสิ่ง”กับจริยธรรมสื่อ การเคารพ อ่อนน้อม และให้ความรักต่อสรรพชีวิต มีความหมายต่อการเป็นสื่อที่ดี เพราะน าไปสู่การเห็น

ความเชื่อมโยงของมนุษย์กับธรรมชาติและสังคม เกิดความตระหนักรู้ภายในถึงผลกระทบท่ีเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดเป็นองค์รวม ท าให้เกิดส านึกความรับผิดชอบต่อ
สังคม

2. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาจริยธรรมสื่อโดยใช้กระบวนการแบบการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) มีจ านวน 8 กิจกรรม ซึ่งบูรณาการ
เนื้อหาจริยธรรมสื่อในด้าน สิทธิมนุษยชน ความถูกต้อง (Accuracy) ภววิสัย (objectivity) ความรับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility) และผลประโยชน์
ทับซ้อน (conflict of interest) เข้ากับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในด้าน การรู้จักตนเอง การเข้าใจผู้อ่ืน และการเห็นความเชื่อมโยงของธรรมชาติและสรรพสิ่ง

3. กำรเปลี่ยนแปลงภำยในของอำจำรย์ผู้สอนจริยธรรมสื่อหลังเข้ำร่วมกระบวนกำรและพัฒนำรูปแบบกำรสอน มี 3 ด้ำน คือ
3.1 การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในตัวเอง  3.2 การรู้จักตนเองน ามาสู่การเข้าใจผู้อ่ืน 3.3 เกิดจิตส านึกต่อสังคม 

กำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้สู่กำรเปลี่ยนแปลง 
(Transformative Learning) ในการสอนวชิาจริยธรรมส่ือ” 
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สถำนภำพ

ปัจจุบัน

ปีที่รับเข้ำศึกษำ

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

จ ำนวนที่สมัคร 41 28 ปิด

ปรับปรุง

หลักสูตร

16 29 13 ปิด

ปรับปรุง

หลักสูตร

32 25 ไม่ได้รับ 

นักศึกษา
33 15

รับเข้ำศึกษำ 14 13 10 7 7 16 14 12 10

ก ำลังศึกษำ - - - - - 1 10 11 10

ส ำเร็จกำรศึกษำ 8 10 8 7 6 9 2 - -

พ้นสภำพ 3 1 1 - 1 4 2 1 -

ลำออก 3 2 1 - - 1 - - -

แผนกำรศึกษำ ก(2) 14 

คน

ก(2) 13 

คน

ก(2) 6 

คน

ข. 3

คน

ก(2) 3 

คน

ข.4 

คน

ก(2) 3 

คน

ข. 4 คน

ก(2) 6 คน

ข. 5 คน

ก(2) 3 คน

ข. 8 คน

ก(2) 11

คน

ก(2) 5

คน

ข. 5 คน

รวม 14 13 10 7 7 16 14 12 10

สถำนภำพนักศึกษำในปัจจุบัน Update 10 July 2020
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หลักสูตร
จ ำนวนนักศึกษำ 

(คน)

จ ำนวนนักศึกษำส ำเร็จ

กำรศึกษำ (คน)

จ ำนวนนักศึกษำก ำลังศึกษำ 

(คน)

จ ำนวนนักศึกษำ

พ้นสภำพ/ลำออก (คน)

หลักสูตรภำคปกต ิ(2551-2556) 51 39 (76.5%) - 12 (23.5%)

หลักสูตรภำคพิเศษ (2557-2562) 52 11 (21.15%) 32 (61.53%) 8 (15.38%)

จ ำนวนกำรส ำเร็จกำรศึกษำ

1.โครงการลงพืน้ที่ชมุชนหนองสาหรา่ย
2.โครงการ Nature connection 
3.โครงการนิเวศภาวนา
4.โครงการเดินจารกิ @ใจกลางกรุง @กลางใจเรา
5.โครงการจิตตวิทยาการปรกึษาแนวพทุธกบัการเยีวยารกัษาจิตใจ
6.โครงการศิลปะภาวนา zentagle
7.โครงการไอคิโดการเคลื่อนไหวอย่างเป็นมติรในชีวิตและงาน
8.โครงการอบรมเตรยีมตวัตายอยา่งมีสติในวิถีพทุธวชัรยาน
9.โครงการลงพืน้ที่ศกึษาสถานทีดแูลผูป่้วยมะเรง็ระยะทา้ย อโรคยาศาล วดัค าประมง

กิจกรรมภำยในหลักสูตรจิตตปัญญำศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
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หลักสูตร จิตตปัญญำกับกำรฟื้นฟูควำมสำมำรถและศักยภำพควำมเป็นมนุษย์ รุ่นที่ 1 
ระหว่าง ต.ค. 62 - ม.ค. 2563

ณ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

*** หลกัสูตรอบรมต่ำงๆ ท่ีก ำหนดจดั ไดข้อยกเลิกเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่กระจำยของไวรัส COVID-19
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โครงการ จากใจสู่ใจ ระยะที ่4  คุณค่า ความสุข และพลงัภายในทีแ่ท้จริง เพ่ือชีวติหลงัก าแพง (พืน้ทีข่อนแก่น) 
โดย ศูนยจิ์ตตปัญญำศึกษำ  ร่วมกบั เรือนจ ำกลำงขอนแก่น 

สนบัสนุนงบประมำณโดย  บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)

ครั้งท่ี1.กำรอบรมผูต้อ้งขงัหญิง 1 วนัท่ี 16 – 20 กนัยำยน 2562

ครั้งท่ี 2.การอบรมผู้ต้องขังชาย 1 วนัท่ี 7 – 11 ตุลำคม 2562

ครั้งท่ี 3.การอบรมผู้ต้องขังหญิง 2 วนัท่ี 28 ตุลำคม – 1 พฤศจิกำยน 2562

ครั้งท่ี 4.การอบรมผู้ต้องขังชาย 2 วนัท่ี 11 – 15 พฤศจิกำยน 2562

เสียงสะท้อนจำกผู้เข้ำร่วม

- “ยิ่งค้นพบตัวเองเท่าไหร่ ผมยิ่งสงสารคนท่ีอยู่ข้างๆ ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร เขาก็ยังอดทนเราได้ ท่ีผ่านมาเป็นคนรัก

อิสระ ไม่ค่อยอยู่กับท่ี อยากท าอะไรก็ท า ไม่เห็นใจ ไม่แคร์ความรู้สึกของคนที่รักเรา ยิ่งรู้จักตัวเอง ย่ิงรักคนท่ีรักเรามาก

ขึ้น เขาต้องทนกับเรามากแค่ไหน รู้สึกเสียใจจริงๆ รู้สึกสงสาร”

- “ถ้าเรารู้จักตัวเอง ควบคุมอารมณ์ของเราได้ เราจะควบคุมคนอื่นได้ เขาก็ท าอะไรเราไม่ได้”

- “เหมือนลมหายใจก าลังจะหมดแล้วถูกปั๊มขึ้นมา ปลุกความอ่อนโยน ความเป็นเด็ก เห็นตัวเองชัดขึ้น มองง่ายขึ้น ไม่

ซับซ้อน แต่ก็ยังหาค าตอบ ท าอะไรให้ตัวเองมีความสุข ชีวิตต่อไปท่ีเหลือ หาเส้นทางท่ีมีความสุข ท่ีเข้ามาก็ผิดเพราะ

ความโง่ แต่ก็ไม่เสียใจท่ีถูกจับ ยอมรับความจริง”

- “ผมเป็นคนหัวรั้น รั้นสุดขีดจ ากัดของความเป็นคน พ่อแม่ครูบาอาจารย์ข้างนอกสอนผมมาหมด พี่เป็นใครท่ีท าให้ผมเห็น

เป้าหมายในชีวิต ผมเดินมาถูกทางแล้ว ผมเปลี่ยนไปแล้ว ผมจะเก็บรักษาศักยภาพท่ีค้นพบให้นานท่ีสุด”
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โครงกำร “สุข.....สัญจร”  
ให้กับพนักงำนบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)

โดย ศูนยจิ์ตตปัญญำศึกษำ  สนบัสนุนงบประมำณโดย  บริษทั เอม็เค เรสโตรองต ์กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)

เตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาวะของบุคลากรภายในบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ในการสร้างพื้นฐานและความพร้อมให้บุคลากรได้มีทักษะและความสามารถในการจัดการ
กับความเครียดท่ีอาจเกิดขึ้นและเพื่อให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนา
สมดุลของชีวิตได้สมบูรณ์ จึงจัดให้มีโครงการ  “สุข....สัญจร” ขึ้น
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WEBSITE : www.ce.mahidol.ac.th

จากกราฟจะเห็นแนวโน้มของจ านวน 
User ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีอัตรา
เพิ่มที่ลดลงในปี 2020 ซึ่งอาจจะมา
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กระทบ
กับการอบรม รวมไปถึงการเปิดรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทที่หยุดรับ
เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรฯ
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FACEBOOK : CEMUTHAI

จ านวนผู้กดตดิตาม FACEBOOK

จ านวน User ท้ังหมดมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
ในช่วง 7 ปีท่ีผ่านมา โดยมีสัดส่วนเป็น
ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และสัดส่วนของ
ผู้หญิงท่ีกดติดตามมีแนวโน้มมากขึ้น 
ในขณะท่ีสัดส่วนของผู้ชายลดน้อยลง
ในกลุ่มผู้ใช้เพศหญิงส่วนใหญ่มีอายุ 35-
44 ปี และในกลุ่มผู้ใช้เพศชายส่วนใหญ่มี
อายุ 25-34 ปี
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YOUTUBE : https://goo.gl/Qx3vh5

จ านวนการเช้าชม Youtube
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ขำยหนงัสือออนไลน์ร่วมกบั
สมำคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้  ำหน่ำยหนงัสือแห่งประเทศไทย
https://www.thaibookfair.com/seller/cemubook

ระบบขำยหนงัสือออนไลน์
http://cemubook.lnwshop.com

หนังสือออกใหม่
ด ำเนินชีวิตอยำ่งมีสติ พิมพค์ร้ังท่ี 3 ฉบบัปรับปรุง
รศ.นพ.ชชัวำลย์ ศิลปกิจร้ำนหนงัสือจิตตปัญญำศึกษำ

จิตตปัญญำจำริก
น ำจำริกโดย อ.ประมวล เพง็จนัทร์

The Essentials of Theory U หวัใจทฤษฎีตวัยู
เขียน ออตโต ชำร์เมอร์ ผูแ้ปล: สมสิทธ์ิ อสัดรนิธี



โค
รง
กา
รย่
อย
ที่ 

1 

• สุขสัญจร กิจกรรมรูปแบบออนไลน์ และกำรอบรมเชิงปฏิบติักำร 
• The Awakening Drama : เคร่ืองมือทำงดำ้นละครเพื่อกำรต่ืนรู้ โดยเกิดเป็นหลกัสูตรควำมร่วมมือ

ระหวำ่งสถำบนั ระหวำ่งศูนยจิ์ตตปัญญำศึกษำ มหิดลและคณะศิลปกรรมศำสตร์ 
ม.รำชภฏัสวนสุนนัทำ 

• กจิกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาให้กบัผู้ปฏิบัตงิานในห้องปฏิบัตกิารทางวทิยาศาสตร์ โครงร่ำง
หลกัสูตรกำรฝึกอบรมเพื่อควำมปลอดภยัในหอ้งปฏิบติังำนทำงวทิยำศำสตร์

• การสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาผ่านกระบวนการศิลปะสาหรับเยาวชน ศูนย์ฝึกเดก็และเยาวชน เขต 4 
(แดนหญิง) จ.ขอนแก่น เพื่อสร้ำงใหเ้กิดควำมตระหนกัรู้ และเห็นคุณค่ำภำยในตนและลดกำรกระท ำผดิ
ซ ้ ำของเยำวชน 

• กิจกรรมออนไลนร่์วมกบั คณะศิลปกรรมศำสตร์และ ActionPlay Studio 

โครงการหยัง่รากจิตตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข : การเรียนรู้สู่การเปลีย่นแปลงจากภายใน
งบประมาณสนับสนุนจาก ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

ผลกำรด ำเนินงำนโดดเด่น ปี 2563



การสรา้งกระบวนการ เรยีนรูใ้นแนวทางจิตตปัญญา
เพ่ือพฒันาสขุภาวะทางปัญญาใหค้นกลุม่ตา่ง ๆ ในสงัคม
ไดเ้กิดการตระหนกัรู ้ เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้น สรา้งความมั่นคงภายในจิตใจ
สามารถคลี่คลายความทกุขไ์ดด้ว้ยตนเอง สรา้งภมูิคุม้ใจใหส้ามารถด าเนินชีวิต
ในช่วงเวลาที่ยงัคงไดร้บัผลกระทบอยา่งมากจากสถานการณโ์ควิด-19

โค
รง
กา
รย่
อย

ที่ 
2 

Authentic Leadership
มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต

กำรด ำรงอยู่ในชีวิตวิถีใหม่
สมาคมธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวภูเก็ต

โครงการหยัง่รากจิตตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข : การเรียนรู้สู่การเปลีย่นแปลงจากภายใน
งบประมาณสนับสนุนจาก ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

ผลกำรด ำเนินงำนโดดเด่น ปี 2563



สอนนอกกรอบ :ครูผู้สร้างการเปลีย่นแปลงจากภายใน

โค
รง
กา
รย่
อย

ที่ 
3 

กลุ่มวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พื้นท่ีภาคใต้ 
กลุ่มครูผู้สอนนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง
กลุ่มสถานศึกษา  สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มพระวิทยากร/พระสงฆ์สักพัฒนา/พระอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

โครงการหยัง่รากจิตตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข : การเรียนรู้สู่การเปลีย่นแปลงจากภายใน
งบประมาณสนับสนุนจาก ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

ผลกำรด ำเนินงำนโดดเด่น ปี 2563



หวัหนา้โครงการ: อ.ดร.เพรศิพรรณ แดนศิลป์
กลุม่เปา้หมาย: พระสงฆอ์าสากลุม่คิลานธรรม 20 รูป
วิทยากร: รศ.ดร.โสรชี ์โพธิแกว้ 

และทีมนกัจิตวิทยาการปรกึษาวิชาชีพ

“โครงการพฒันาศักยภาพ
พระผู้น ากลุ่มพฒันาและเยยีวยารักษาจติใจ” 

โค
รง
กา
รย่
อย

ที่ 
4

จดัอบรมเพิ่มเติมเป็นเวิรค์ชอปออนไลน ์ผ่าน zoom application 

โครงการหยัง่รากจิตตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข : การเรียนรู้สู่การเปลีย่นแปลงจากภายใน
งบประมาณสนับสนุนจาก ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

ผลกำรด ำเนินงำนโดดเด่น ปี 2563



กจิกรรม “ต้นกล้าตะพานหิน” (กลุ่มเยาวชน)

โค
รง
กา
รย่
อย
ที่ 

5 

กจิกรรม “เมล็ดพนัธุต์ะพานหนิ” (กลุ่มผู้ปกครอง) กิจกรรม “Happy teacher changes the world” (กลุ่มครู)

โครงการหยัง่รากจิตตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข : การเรียนรู้สู่การเปลีย่นแปลงจากภายใน
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โก๋ – แสนค าลือ 

ด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลีย่นแปลงแนวจติตปัญญาศึกษา

โค
รง
กา
รย่
อย

ที่ 
6

โครงการวจิยัหยัง่รากบางปะกง การพฒันาเชิงพืน้ที่อย่างยัง่ยืนของ ชุมชนลุ่ม
แม่น า้บางปะกง บนฐานนิเวศวฒันธรรม

ภาคีบางปะกง
สายน า้แห่งชีวติ
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รายการ ตัวช้ีวดัที่ก าหนด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั
1. ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมทัว่ไป ไม่นอ้ยกวำ่ 200 คน ผูเ้ขำ้ร่วมทั้งส้ิน 700 คน
2. หน่วยงำนเขำ้ร่วม ไม่นอ้ยกวำ่ 40 หน่วยงำน จ ำนวน 70 หน่วยงำน
3. ผูเ้ขำ้ร่วมอบรมอยำ่งต่อเน่ืองในทุกโครงกำรรวมกนั ไม่นอ้ยกวำ่ 300 คน รวมกนั 300 คน
4. รูปแบบ/วธีิกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีไดน้ ำไปใชจ้ริงจำก    
ผูเ้ขำ้ร่วมทุกกลุ่มเป้ำหมำยรวมกนั 

ไม่นอ้ยกวำ่ 20 ช้ินงำน/กิจกรรม รวมกนั 60 ช้ินงำน/กิจกรรม

5. ผูเ้ขำ้ร่วมสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยกุตก์บักำรเรียนกำรสอน  
ในรำยวชิำ/กิจกรรม ใหผู้เ้รียน 

ไม่นอ้ยกวำ่ 1,500 คน ทัว่ประเทศ ประมำณ 2,000 คน ทัว่ประเทศ

6. ผลกำรประเมินหลงัเขำ้ร่วมอบรมตำมตวัช้ีวดัสติ ผูเ้ขำ้ร่วม
มีสติ ตระหนกัรู้มำกข้ึน  

ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 75 ของทุกกลุ่ม มำกข้ึนร้อยละ 80 ของทุกกลุ่ม

7. ผูท่ี้สำมำรถเป็นแกนน ำ (Transformative agents)/ผูน้ ำ
จิตวญิญำณ (พระสงฆ)์ ในกำรน ำองคค์วำมรู้ไปถ่ำยทอด 
ในทุกโครงกำรรวมกนั ทุกพื้นท่ี  

ไม่นอ้ยกวำ่ 70 คน จ ำนวน 130 คน

8. งำนส่ือสำธำรณะผำ่นส่ือสังคมออนไลน์ 
เวทีสำธำรณะ ไดแ้ก่ เวทีคืนควำมรู้สู่ชุมชน 
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวำ่งภำคอุดมศึกษำและภำคธุรกิจ 

ไม่นอ้ยกวำ่ 30 ช้ินงำน 
จ ำนวน 3 คร้ัง (โครงกำรยอ่ยท่ี 6)
จ ำนวน 1 คร้ัง (โครงกำรยอ่ยท่ี 2)

จ ำนวน 192 ช้ินงำน (คร้ัง) 
จ ำนวน 3 คร้ัง (โครงกำรยอ่ยท่ี 6) 
จ ำนวน 1 คร้ัง (โครงกำรยอ่ยท่ี 2)

9. Knowledge Management กำรจดักำรควำมรู้น ำไปสู่เร่ืองเล่ำ
สร้ำงแรงบนัดำลใจจำก Best Practice 

จ ำนวน 1 เล่ม จ ำนวน 1 เล่ม

10. เร่ืองเล่ำกำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลงของครูผูส้ร้ำงจำกภำยใน จ ำนวน 1 เล่ม จ ำนวน 1 เล่ม

โครงการหยัง่รากจิตตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข : การเรียนรู้สู่การเปลีย่นแปลงจากภายใน
งบประมาณสนับสนุนจาก ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)

ผลกำรด ำเนินงำนโดดเด่น ปี 2563



ผล
กา
รด
 าเนิ

นก
ารต

าม
ตวั
ชี้ว

ดั :
 ด้
าน
คุณ

ภา
พ

เชิงคุณภำพ พบการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนท่ีเข้าร่วมโครงการในหลายมิติ ได้แก่  

ระดับบุคคล ผู้เข้าร่วมเกิดสติ ความตระหนักรู้ในตนเอง เกิดทักษะการฟังด้วยหัวใจ มีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานมาก
ขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจ าวัน ซึ่งผู้เข้าร่วมจะเกิดความตระหนักรู้และสามารถดูแลความมั่นคงภายในของตนเอง 
ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมมีความสุขในชีวิตมากขึ้น สามารถน าไปขยายผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับคนกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระดับองค์กร ผู้บริหารมีสติในการรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัย ใคร่ครวญ รับฟังเสียงกัน
และกัน (มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเครือข่าย) มีการจัดตั้งชมรม Mindfulness ขึ้นในส านักงาน, ฝ่าย HR พยายาม
สอดแทรกเรื่องการพัฒนามิติภายในเข้าไปในหลักสูตรการอบรมของส านักงาน(กลต.)   

ระดับสังคม/ชุมชน ชุมชนตระหนักรู้ในวัฒนธรรมของชุมชน มีฉันทะในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน เกิดเครือข่ายของกลุ่มคนลุ่ม
แม่น้ าบางปะกง กลุ่มผู้น าเยาวชนที่ผ่านกระบวนการทางจิตตปัญญา ได้ด าเนินการท าโครงการร่วมกันในการขับเคลื่อนสาธารณะ
ประโยชน์เพื่อชุมชน ผู้น ากลุ่มสามารถใช้เครื่องมือทางจิตตปัญญาไปสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนในการไกล่เกลี่ยและคลี่คลาย
ความขัดแย้ง ฯลฯ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นครู อาจารย์จะมีผลกระทบทางสังคมในวงกว้างมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคน
กลุ่มต่าง ๆ จ านวนมาก ทั้งนักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษาอื่น ๆ และชุมชน
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