
 ๑ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเปลีย่นแปลง 

ตามนโยบายเรื่องการเปิดรายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาปรญิญาตรีของ

มหาวิทยาลัยมหิดล และนโยบายการสง่เสรมิกจิกรรมการเรียนรูเ้พื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative 

Learning) สำหรบันักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทุกช้ันปีของกองกจิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุง่เน้น

ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (OBE: Outcomes Based Education) และการสร้างเสรมิทักษะ 7 Literacy น้ัน  

สถาบันแหง่ชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทในการมสี่วนร่วมพัฒนา 

ศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างย่ิง  ทางสถาบันฯ จึงมีความประสงค์ท่ีจะขอโอกาสในการ

พัฒนาความร่วมมือร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ‘ออกแบบชีวิต’ 

(Life Design) เพ่ือร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลยั 

มหิดลทุกชั้นป ี

 

ในปีน้ี สถาบันฯ ได้พฒันารายวิชา ดคศท. ๑๐๑ ออกแบบชีวิต (Life Design) เพื่อเป็นวิชาเลือกเสรีใน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตร ี  และจัดใหม้ีการเรยีนการสอนในภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โดยมีวัตถุประสงค์รายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรูเ้พื่อ (๑) พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความหมาย องค์ประกอบ และคุณค่าของชีวิต พัฒนาการมนุษย์ บทบาทครอบครัว และสถานการณ์ปญัหาด้าน

เด็ก วัยรุ่นและครอบครัว  (๒) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนและรบัมือกับสถานการณ์ปญัหา

สังคม และถ่ายทอดความรูสู้ส่ังคม และ (๓) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมทีัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ

พัฒนาและการปรบัเปลี่ยนความรู้ กระบวนการเรียนรู้และกระบวนทัศน์ของตนเอง ผ่านการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการเรียนรูเ้พื่อการเปลี่ยนแปลง (โปรดดูเอกสารแนบ: มคอ. ๓ รายละเอียดของ

การออกแบบชีวิต และสรุปผลการสำรวจความต้องการของศึกษา) 
 

รายวิชาออกแบบชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกจิกรรมเพือ่

ส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลพฒันาตนเองใหม้คีวามรู้แจง้ รู้จริง (T-shaped breadth & depth) มี

คุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามคุณลกัษณะและสมรรถนะหลกัของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-

Graduates Attributes and Core Competencies)  มศัีกยภาพและความรอบรู2เกี่ยวกับค่านิยมองค์กรของ

มหาวิทยาลัย (Mahidol Core Values Literacy)  ความรอบรูเ้รื่องสุขภาพ (Health Literacy)   ความรอบรู้

เรื่องสื่อดิจิทลัและสารสนเทศ (Digital and Information Literacy)  และความรอบรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

และสงัคม (Social and Humanity Literacy) เพื่อเป็นบัณฑิตมหิดลทีม่ีความพร้อมในการดำเนินชีวิต การ

ทำงาน และการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต   

  

 



 ๒ 

สถาบันฯ มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการสร้างกระบวนการเรยีนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิตด้านการพัฒนาและ

คุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัวตามกระบวนทัศน์การศึกษาใหม่เพือ่สงัคมแหง่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

อันเป็นหน่ึงในยุทธศาสตรก์ารดำเนินงานของสถาบัน และมีเจตนารมณ์อันดีที่จะร่วมพฒันานักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี    

 

รายละเอียดโครงการ 

โครงการน้ีมีแผนในการดำเนินงานหลัก ๔ ประการที่สอดคลอ้งตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ได้แก่  

๑. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาท่ัวไป  
วิชาออกแบบชีวิตมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ค้นหาและให้ความหมายสิ่งที่ตนเองเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองผ่านการเรียนรู้สูก่ารเปลี่ยนแปลง ผูส้อนและกระบวนกรร่วมกันบรูณาการองค์ความรู้ทัง้วิทยาศาสตร์

และสงัคมศาสตร์เพือ่เสริมสร้างทกัษะทั้ง 7 Literacy ให้กบัผู้เรียน  สวมบทบาทการเป็นโค้ช  ใช้สื่อหลากหลาย

รูปแบบ ใช้กิจกรรมกลุ่มที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมคีวามมั่นใจ ภาคภูมิใจในตนเอง แสดงความคิดเห็น

ในทิศทางทีเ่หมาะสม ท่ามกลางบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในช้ันเรียนทีส่อดคล้องตามค่านิยมมหิดล   

 

๒. พัฒนาแผนงานวิจัย  
โครงการน้ีตระหนักถึงคุณค่าของกระบวนการวิจัยอันเป็นเครื่องมอืสำคัญในการศึกษาและพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและพัฒนาการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   เพื่อให้

มหาวิทยาลัยมสีามารถพฒันาบัณฑิตได้ตามเป้าประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สอดคล้องตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  รวมถึงสร้างคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ (MU 

Graduates Attributes)  กล่าวคือมีความรู้แจ้งรู้จริง, มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก, มจีิตสาธารณะ

ทำประโยชน์ให้สงัคม,  กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ สรา้งสรรค์สิง่ใหม่ในทางที่ถูกต้อง ตลอดจน สามารถ

พัฒนาตนเองใหเ้ป็น “ปญัญาของแผ่นดิน” ได้จริงตามปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัย  

การพัฒนาผูเ้รียนตามเจตนารมณ์ดังกล่าว สามารถทำได้จริงและยืนยันด้วยหลกัฐานเชิงประจักษ์ ผ่าน

การศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and Development) สถาบันฯ จึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาแผน

งานวิจัย ‘การพฒันาปัญญาและกระบวนการเรียนรู้สูก่ารเปลี่ยนแปลง’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑.) ศึกษา

แนวทางและประสิทธิผลในการบริหารการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (๒.) กำหนดกรอบการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาในระดับอุดมศึกษา โดยบูรณาการเป้าประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป,  

คุณลักษณะบัณฑิตอันพงึประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล, และผลการวิจัยเรื่องแนวทางการพฒันาการสอน

เพื่อพฒันาปัญญา: การวิจัยเพื่อพฒันาหลักสูตร (สามารถขอดูรายงานวิจัย เรื่องแนวทางการพัฒนาการสอน

เพื่อพฒันาปัญญา ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2559 ได้จากสถาบันฯ)              



 ๓ 

(๓.) ศึกษาและพฒันากิจกรรมและกระบวนการเพือ่สง่เสรมิการเรียนรูสู้่การเปลี่ยนแปลง ผ่านการจัดการเรียน

การสอนวิชาออกแบบชีวิต โดยกำหนดกรอบการจัดการศึกษาและแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาปญัญาน้ีจะนำไปใช้

เป็นแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาออกแบบชีวิต และย่ืนข้อเสนอโครงการวิจัย

เพื่อขอรบังบประมาณสนับสนุนการทำงานวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไปภายใต้โครงการ

ผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ (กรอบวงเงิน 2,396,000 บาท/โครงการ) ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   

 

๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
สถาบันฯ มีความประสงค์ทีจ่ะออกแบบและพฒันาระบบฐานข้อมูลของผู้เรียนและผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม

ในรายวิชาออกแบบชีวิต เช่น รวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการประเมินตนเองของผู้เรียน ข้อมูลความคิดเห็นและ

ความต้องการของผูเ้รียน โดยศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นแอพลเิคช่ันและจัดทำเหมืองข้อมูลเพื่อ

ใช้ในการจัดเกบ็ จำแนก แบ่งกลุม่ ค้นหารปูแบบหรอืความสัมพันธ์ของชุดข้อมลูของผู้เรียนโดยอาศัยหลักสถิติ  

รวมถึงความเป็นไปได้ในการเช่ือมต่อฐานข้อมลูของผู้เรียนรายบุคคลในระดับมหาวิทยาลัยต้ังแต่เริม่ต้นจนจบ

การศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ทัง้ต่อสถาบันฯ กองกจิการนักศึกษา และมหาวิทยาลัย ในการนำข้อมลูดังกล่าว

ไปใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บรหิาร พฒันาการจัดการเรียนการสอนและกจิกรรมส่งเสริมผู้เรียน 

ศึกษาวิจัย ตลอดจนสง่เสรมิความผูกพันของผู้เรียน  

 

๔. พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานเอกชน  
ภายใต้การสนับสนุนของกองกจิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จะส่งผลใหโ้ครงการน้ีสามารถ

สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอันจะเกิดประโยชน์สงูสุดต่อผู้เรียน ส่วนงานและมหาวิทยาลัยในภาพรวม  นอกจากน้ี 

สถาบันแหง่ชาติเพื่อการพฒันาเด็กและครอบครัว ยังมีความประสงค์ที่จะพัฒนาและขยายความร่วมมือไปยัง

หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  อาทิเช่น สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, บริษัท ไลฟอ์ีส กรุ๊ป จำกัด ฯลฯ  

 

     



 ๔ 

เมื่อวันศุกรท์ี่ 16 สิงหาคม 2562 ทีผ่่านมา ทีมผู้สอนรายวิชาออกแบบชีวิตของสถาบันฯ ร่วม

แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และมุมมองการจัดการศึกษาวิชาออกแบบชีวิตกับคุณนภ พรชำนิ และทีมงานบริษัท ไลฟ์

อีส กรุ๊ป จำกัด เพื่อต่อยอดแนวคิดรายวิชาออกแบบชีวิต ออกแบบและวางแผนกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน กิจกรรม เสวนา และการแสดงผลงานของนักศึกษา จนนำไปสู่แนวทางแผนการทำงานร่วมกันและโอกาส

ในการพัฒนาความร่วมมือกบัศิษย์เก่าและหน่วยงานภายนอกในอนาคต 

 
 

           
 

ระยะเวลา  รวมระยะเวลา ๑ ปี ต้ังแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

แผนการดำเนินโครงการ 

แผนการดำเนินโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. จัดต้ังคณะกรรมการบรหิารรายวิชา • เกิดความร่วมมอืระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานภายนอก   

๒. ประชุมคณะกรรมการบรหิารรายวิชา • มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 



 ๕ 

แผนการดำเนินโครงการ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๓. ยกร่างกรอบการจัดการศึกษาและวิจัย 
สำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

• มหาวิทยาลัยมกีรอบการจัดการศึกษาและแผนงานวิจัยเพือ่

พัฒนาปญัญาและการเรียนรู้สูก่ารเปลี่ยนแปลง เพือ่ใช้

ประโยชน์ในการจัดการจัดการศึกษา และเสนอขอรบัทุน

หน่วยงานภายนอกในอนาคต 

๔. ประชุมคณาจารย์ กระบวนกร และเจ้าหน้าที ่ • คณาจารย์ กระบวนกร และเจ้าหน้าทีม่ีความเข้าใจและมี

ความพร้อมในการจัดประสบการณ์การเรียนรูสู้่การ

เปลี่ยนแปลง   

๕. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม • ผู้เรียนได้รับการพฒันาคุณลักษณะ สมรรถนะและพฤติกรรม 

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

๖. จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ • คณาจารย์ได้รบัโอกาสในการพฒันาตนเองและศักยภาพใน

การจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 

๗. ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรูสู้่การเปลี่ยนแปลง 

• สถาบันฯ และกองกจิการนักศึกษามีแนวทางในการพัฒนา

และปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนและกจิกรรมเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรูสู้่การเปลี่ยนแปลง   

• มหาวิทยาลัยมีแนวทางการการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรูสู้่การเปลี่ยนแปลง 

 

แผนการดำเนินกิจกรรม    

 

กิจกรรม 
จำนวน 

(ครั้ง) 

ระยะเวลา 

    ๑ 

   ส.ค. 

๒ ๓ ๔ 

พ.ย. 

๕ ๖ 

        

๗ 

ก.พ. 

๘ 

 

๙ ๑๐ 

พ.ค. 

๑๑ ๑๒ 

     ก.ค. 

ประชุมคณะกรรมการบรหิารรายวิชา  4 ครั้ง             

ประชุมคณะวิจัย 5 ครั้ง             

ประชุมเตรียมการสอน  15 ครั้ง             

จัดการเรียนการสอน  15 ครั้ง             

จัดเสวนาและคอนเสิร์ตแสดงผลงาน 3 ครั้ง             

 

 



 ๖ 

 

กิจกรรม 
จำนวน 

(ครั้ง) 

ระยะเวลา 

    ๑ 
   ส.ค. 

๒ ๓ ๔ 

พ.ย. 

๕ ๖ 

        

๗ 
ก.พ. 

๘ 
 

๙ ๑๐ 
พ.ค. 

๑๑ ๑๒ 
     ก.ค. 

ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอน 1 ครั้ง             

ประชุม/สมัมนาเพื่อพฒันาศักยภาพ

คณาจารย์   

1 ครั้ง             

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือ

และการดำเนินกจิกรรม 

ตลอดปี

การศึกษา 
            

 

ความคุ้มค่าและผลที่คาดว่าจะได้รบั 

• กรอบการจัดการศึกษาและข้อเสนอโครงการวิจัย        ๑  ช้ิน 

• ฐานข้อมูลและข้อมลูนักศึกษา            ๑  ช้ิน     

(เช่น ข้อมูลทั่วไป ผลการประเมินตนเองก่อนและหลงัเรียน ความคิดเห็นและความต้องการต่อการ

จัดการเรียนการสอนวิชาออกแบบชีวิตและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)   

• จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาออกแบบชีวิต    ๓๕๐  คน 

• จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและคอนเสริ์ต  ๕๐๐  คน 

• จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ         ๕  เครือข่าย 

• จำนวนครั้งในการจัดกจิกรรม         ๓  ครั้ง   

• จำนวนผลงานเด่น ‘การออกแบบชีวิต’ ของนักศึกษา     ๕๐ ช้ิน 

• จำนวนสื่อประชาสมัพันธ์         ๕  ช้ิน 

กลุ่มเป้าหมาย 

• นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ทุกช้ันปี       

• คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และกระบวนกร  

• ผู้ปกครองนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอก  

• ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานเอกชน  

 

สิ่งที่ขอรับการสนับสนุน 

๑. งบประมาณ  จำนวน 600,000  บาท   เพื่อพฒันารายวิชาและศักยภาพผูส้อน พฒันาโครงการวิจัย 

จัดการเรียนการสอน และพฒันาความร่วมมอืระหว่าง

ส่วนงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย 



 ๗ 

 

๒. กระบวนกร  จำนวน ๕ ท่าน   เพื่อร่วมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู ้

สู่การเปลี่ยนแปลง   

๓. เจ้าหน้าที่โสตฯ   จำนวน ๑๕ ครั้ง   เพื่อบันทึกและเผยแพรก่ิจกรรม  

๔. ห้องประชุม  จำนวน ๑๐ ครั้ง   เพื่อวางแผนการดำเนินการ พฒันาโครงการวิจัย  

สรปุการเรียนรู ้และพฒันาศักยภาพคณาจารย์  

๕. สถานที่เรียน  จำนวน ๑๕ ครั้ง   เพื่อจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ตลอดภาค 

การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 

วัน/เวลา การเรียนการสอน/กิจกรรม ผู้เข้าร่วม 

วันพฤหัสบดี 

๕ ก.ย. ๖๒ 

๑๓.๓๐-๑๗.๓๐น.  

 

คาบที่  ๓  

บทบาทของครอบครัว 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

คณาจารย์ กระบวนกร และ

เจ้าหน้าที่ 

๑๑๐ คน 

วันพฤหัสบดี 

๑๒ ก.ย. ๖๒ 

๑๓.๓๐-๑๗.๓๐น.  

คาบที่  ๔ 

ความปลอดภัยในชีวิต 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

คณาจารย์ กระบวนกร และ

เจ้าหน้าที่ 

๑๑๐ คน 

วันพฤหัสบดี 

๑๙ ก.ย. ๖๒ 

๑๘.๐๐น.-๒๐.๐๐น. 

คาบที่ ๕  เสวนาชีวิตครั้งที่ ๑: 

การแสวงหาและค้นพบ

ความหมายของการดำรงชีวิต 

นักศึกษา ผู้ปกครอง คณาจารย์ 

และบุคคลทั่วไป 
๕๐๐ คน 

 

วันพฤหัสบดี 

๒๖ ก.ย. ๖๒ 

๑๓.๓๐-๑๗.๓๐น.  

คาบที่  ๖ 

ทุนชีวิต 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

คณาจารย์ กระบวนกร และ

เจ้าหน้าที่ 

๑๑๐ คน 

วันพฤหัสบดี 

๓ ต.ค. ๖๒ 

๑๓.๓๐-๑๗.๓๐น.  

คาบที่ ๗  

พลังความคิดบวก 

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

คณาจารย์ กระบวนกร และ

เจ้าหน้าที่ 

๑๑๐ คน 

วันพฤหัสบดี 

๑๐ ต.ค. ๖๒ 

๑๓.๓๐-๑๗.๓๐น.  

คาบที่ ๘  

เป้าหมายและการวางแผนชีวิต 

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

คณาจารย์ กระบวนกร และ

เจ้าหน้าที่ 

๑๑๐ คน 

 

 



 ๘ 

วัน/เวลา การเรียนการสอน/กิจกรรม ผู้เข้าร่วม 

วันพฤหัสบดี 

๑๐ ต.ค. ๖๒ 

๑๘.๐๐น.-๒๐.๐๐น. 

คาบที่ ๙  เสวนาชีวิตครั้งที่ ๒: 

Life is Talk 

นักศึกษา ผู้ปกครอง คณาจารย์ 

และบุคคลทั่วไป 
๕๐๐ คน 

 

วันพฤหัสบดี 

๒๔ ต.ค. ๖๒ 

๑๓.๓๐-๑๗.๓๐น.  

คาบที่ ๑๐  

สถาปัตยกรรมสมอง 

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

คณาจารย์ กระบวนกร และ

เจ้าหน้าที่ 

๑๑๐ คน 

วันพฤหัสบดี 

๗ พ.ย. ๖๒ 

๑๓.๓๐-๑๗.๓๐น.  

คาบที่ ๑๑ 

ผู้ประกอบการชีวิต 

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

คณาจารย์ กระบวนกร และ

เจ้าหน้าที่ 

๑๑๐ คน 

วันพฤหัสบดี 

๑๔ พ.ย. ๖๒ 

๑๓.๓๐-๑๗.๓๐น.  

คาบที่ ๑๒ 

การออกแบบชีวิตมิติโลก

กายภาพและโลกเสมือนจรงิ 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

คณาจารย์ กระบวนกร และ

เจ้าหน้าที่ 

๑๑๐ คน 

วันพฤหัสบดี 

๒๑ พ.ย. ๖๒ 

๑๓.๓๐-๑๗.๓๐น.  

คาบที่ ๑๓  

ความตายและการตาย 

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

คณาจารย์ กระบวนกร และ

เจ้าหน้าที่ 

๑๑๐ คน 

วันพฤหัสบดี 

๒๘ พ.ย. ๖๒ 

๑๓.๓๐-๑๗.๓๐น.  

คาบที่ ๑๔  

การนำเสนอโครงงานชีวิต 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

คณาจารย์ กระบวนกร และ

เจ้าหน้าที่ 

๑๑๐ คน 

วันพฤหัสบดี 

๑๙ ธ.ค. ๖๒ 

๑๘.๐๐น.-๒๐.๐๐น. 

คาบที่ ๑๕ เสวนาชีวิตครั้งที่ ๓: 

คอนเสริ์ตแสดงนิทรรศการ

ออกแบบชีวิต 

นักศึกษา ผู้ปกครอง คณาจารย์ 

และบุคคลทั่วไป 
๕๐๐ คน 

 

 

 

  


