17ก.ค.62 -สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ผดุ รายวิชา
ใหม่ชื่อ “การออกแบบชีวิต” (Life Design) เพื่อเปิ ดให้ นกั ศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปี
้ ที่ 1 จากทุก
คณะ/สถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562
โดยมีกาหนดเรี ยนทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 19 ธันวาคม 2562 ณ อาคาร
ปั ญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ บณ
ั ฑิตพัฒนาความรู้แจ้ งรู้จริงทังด้
้ านกว้ างและลึกเกี่ยวกับชีวิตของ
ตนเองและผู้อื่น (T-shaped breadth & depth) ตามคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
(MU-Graduate Attributes) การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้การใช้
สื่อและเทคโนโลยีและทักษะชีวิตของตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้ บณ
ั ฑิตพัฒนาสมรรถนะหลัก (MU
Graduates Core Competencies) ทางด้ านสติปัญญา (Cognitive Domain) สมรรถนะระหว่าง
บุคคล (Interpersonal Domain) และสมรรถนะภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Domain) เพื่อให้
มีความพร้ อมในการดาเนินชีวิตและการทางานในอนาคต

รายวิชานี ้เน้ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนได้ ทบทวนชีวิตตนเอง ใช้ กระบวนการคิด วิพากษ์
สารวจสิ่งที่ตนเองได้ เรี ยนรู้ร่วมกันกับผู้อื่น (Active Learning) อาทิ การอภิปรายกลุ่ม การจัดทา
แผนที่ความคิด การระดมสมอง การสืบค้ นข้ อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ การศึกษาดู
งานในสถานที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาด้ านเด็ก
เยาวชน
และครอบครัว
สังเกตการณ์และเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา สะท้ อนคิด (Reflection) และการสรุปการ
เรี ยนรู้ร่วมกัน
โดยมีทีมผู้สอนของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จากสห
วิชาชีพที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองที่หลากหลาย ประกอบด้ วย รศ.นพ.อดิศกั ดิ์
ผลิตผลการพิมพ์ (ผู้อานวยการสถาบันฯ) ดร.อธิวฒ
ั น์ เจี่ยวิวรรธน์กลุ (รองผู้อานวยการสถาบันฯ)
ผศ.ดร.วสุนนั ท์ ชุ่มเชื ้อ ดร.นนทสรวง กลีบผึ ้ง ดร.กันนิกา เพิม่ พูนพัฒนา
ดร.นุชนาฎ รักษี
ดร.ชฏารัตน์ เฮงษฎีกลุ ดร.ธีรตา ขานอง และ อาจารย์ธาม เชื ้อสถาปนศิริ โดย รศ.นพ.อดิศกั ดิ์
ผลิตผล การพิมพ์ จะนาสอนในหัวข้ อ “ความปลอดภัยในชีวิต/ความท้ าทายและการเผชิญความ
เสี่ยง” นอกจากนี ้ ยังมีการสอนในอีกหลายหัวข้ อที่น่าสนใจ อาทิ “ปรัชญาและความหมายของ
ชีวิต” “เป้าหมายและการวางแผนชีวิต” “บทบาทของครอบครัว” “เสวนาชีวิต” “การออกแบบชีวิต
มิติโลกกายภาพ”
“ภูมิค้ มุ กันและนวัตกรรมชีวิต”
“การออกแบบชีวิตมิติโลกเสมือนจริง”
“สถาปั ตยกรรมสมอง” “ผู้ประกอบการชีวิต” “การวิพากษ์ ชีวิต” และ “การสร้ างพลังความคิดบวก”
ปิ ดท้ ายด้ วยการนาเสนอโครงงานชีวิต (Life Project) ของตัวนักศึกษาเอง โดยมุ่งให้ นกั ศึกษาได้ มี
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับชีวิต พัฒนาการมนุษย์ บทบาทครอบครัว และชีวิตในมิติของ
พัฒนาการ ปั ญหา อุปสรรค และการบริหารจัดการชีวิต ตังแต่
้ วยั เด็ก วัยรุ่น จนถึงการสร้ าง
ครอบครัว จุดเด่นของวิชานี ้ คือ การบูรณาการศาสตร์ และศิลป์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
การบริหารและปรัชญาเข้ าไว้ ด้วยกัน ทาให้ นกั ศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ ความรู้สหวิทยาการใน
การวิเคราะห์ วางแผนและรับมือกับสถานการณ์ปัญหาสังคม สามารถพัฒนาความรู้ และ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรี ยนรู้ของตนเอง มีความเข้ าใจตนเอง ตระหนักในคุณค่าของชีวิตและ
สามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความหมาย
สามารถใช้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอด
ความรู้เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมตลอดจนสามารถออกแบบและพัฒนา
ชีวิตตนเองเพื่อสุขภาวะที่ดีได้

อาจารย์ธาม เชื ้อสถาปนศิริ หนึง่ ในผู้สอนรายวิชา “ออกแบบชีวิต” ในหัวข้ อ “การออกแบบชีวิตมิติ
โลกเสมือนจริง” กล่าวว่า “วัยรุ่นสมัยนี ้ใช้ ชีวิตในโลกเสมือนจริงมากเกินไป และให้ คณ
ุ ค่ากับมัน
มากเกินไป วิชานี ้จะสอนให้ นกั ศึกษาให้ สามารถออกแบบชีวิตในโลกเสมือนจริง โดยให้ ลอง
เปรี ยบเทียบกับชีวิตจริงในเชิงกายภาพของนักศึกษาว่าเป็ นอย่างไร ความเป็ นมนุษย์ดิจิทลั และ
กายภาพ มันแตกต่างกันอย่างไร การออกแบบชีวิตที่สมดุลในสองโลกจึงเป็ นเรื่ องที่เราควรทบทวน
วางแผน แม้ กระทัง่ การเลือกคู่ครอง การมีแฟน มีคนรัก หรื อการคบเพื่อน เหล่านี ้เป็ นเรื่ องใกล้ ตวั
นักศึกษามาก บางคนสนใจเรื่ องการทาธุรกิจ การวางแผนหลังเรี ยนจบ หรื อวางแผนจะทาหลาย
อย่างในขณะเรี ยน เราจะชวนนักศึกษามาวางแผนการบริหารจัดการชีวิตให้ สนุก เราเชื่อว่า “เป็ น
วัยรุ่นมันเหนื่อย” เพราะอาจารย์ทกุ คนล้ วนผ่านมันมาแล้ ว แต่สมัยนี ้อาจมีบริบทที่แตกต่างกัน
ออกไป เราอยากให้ นกั ศึกษามีทกั ษะชีวิต (life-skill) ที่ทาให้ ชีวิตมีภมู ิ เราไม่ได้ สอนให้ เหนื่อย
น้ อยลง
แต่เราอยากช่วยให้ นกั ศึกษาสนุกและมีความสุข
สมดุลกับชีวิตมากขึ ้น
“ นอกจากนี ้ จะมีการพูดในเรื่ อง “ความเสี่ยงในชีวิต” ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการติดเกม ติดเพื่อน ติดสื่อ
ติดโซเชียล ติดยาเสพติด หรื อการติดการพนัน ซึง่ ล้ วนเป็ นปั ญหาที่ทาให้ เกิดผลกระทบกับชีวิตใน
เชิงลบของวัยรุ่นปั จจุบนั วัยรุ่นสมัยนี ้เป็ น google baby ที่โตมาในสื่อเทคโนโลยีที่แสวงหาคาตอบ
ได้ ง่าย เราจึงไม่ผกู ขาดคาตอบ แต่เราจะสอนให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้ว่าความเสี่ยงในชีวิตมีอะไรบ้ าง
และเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาให้ ร้ ูจกั คิด รู้จกั ตังค
้ าถาม โดยจะไม่มีการชี ้นาคาตอบ หรื อทางออกของ
ปั ญหา แต่จะให้ นกั ศึกษาได้ ร้ ูจกั คิดและหาคาตอบเอง โดยมีอาจารย์ทาหน้ าที่เป็ นเพียงผู้ที่อานวย
กระบวนการเรี ยนรู้ให้ นกั ศึกษาเท่านัน้ วิชานี ้จึงไม่มีถกู หรื อผิด มีแต่ความใส่ใจ ความลึกซึ ้ง และ
การสารวจตัวตนชีวิตของนักศึกษาเท่านัน”
้
เมื่อถามถึงความเป็ นมาของหลักสูตร อาจารย์ธาม เชื ้อสถาปนศิริ เล่าว่า “แรกทีเดียวทางทีมผู้สอน
ตังเป
้ ้ าไว้ จะให้ Life Design เป็ นวิชาสุดท้ ายที่มหาวิทยาลัยอยากจะสอน เหมือนที่มหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ ด และเอ็มไอที เปิ ดวิชาการออกแบบชีวิตให้ กบั นักศึกษาเพื่อเป็ นเสมือนเข็มทิศนา
ทางการเรี ยนรู้ในมหาวิทยาลัย การแปลงความรู้เป็ นทักษะ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้ ก้าวข้ ามผ่าน
ปั ญหาและเข้ าใจชีวิตได้ อย่างที่เขาจะให้ ความหมาย
“ที่สแตนฟอร์ ด หรื อเอ็มไอที จะเปิ ดเป็ นวิชาสาหรับนักศึกษาชันปี
้ สุดท้ าย และได้ รับความนิยมมาก
นับเป็ นวิชาสุดท้ ายที่มหาวิทยาลัยได้ สอนนักศึกษาก่อนออกสู่โลกกว้ าง
แต่พอมาปรับเป็ นวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (General Education) ที่นี่ เลยมีการลดทอนระดับของเนื ้อหาให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยน

และมุ่งหมายว่า วิชานี ้จะเป็ นวิชาที่ทาให้ นกั ศึกษากลับไปแลกเปลี่ยน พูดคุยกับพ่อแม่ ครอบครัว
เพื่อนและเข้ าใจผู้คนที่มีความแตกต่างในสังคมมากขึ ้น
“ในวิชานี ้ นักศึกษาจะได้ เรี ยนและปฏิบตั ิ ที่สาคัญคือ การบ้ าน หรื องานเขียน หรื อโปรเจคส่วนตัว
ของเขา พ่อแม่ ผู้ปกครองอาจจะได้ อ่านงานเขียนที่สะท้ อนตัวตน สารวจความหมาย และการ
แสวงหาค้ นพบในสิ่งที่ลกู ๆมุ่งหมายคาดหวังด้ วย
“แผนชีวิตไม่ใช่ KPI ไม่ใช่ยทุ ธศาสตร์ แต่เปรี ยบเหมือนแผนล่องเรื อ คุณไม่ร้ ูหรอกว่า พายุจะมา
เวลาใด ตอนคุณอยู่กลางมหาสมุทร คุณไม่ได้ มีสญ
ั ญาณอินเตอร์ เน็ตไว้ เปิ ด wifi เข้ าเช็คกับกรม
อุตนุ ิยมวิทยา คุณต้ องรับมือกับสถานการณ์ได้ ทกุ อย่าง ชีวิตจึงไม่สามารถตังเป็
้ น KPI ได้ อย่าง
ชัดเจนตายตัว เพราะ “ชีวิต” คือ “การเดินทาง” ไม่ใช่ “เป้าหมาย” สิ่งที่จะทาให้ คณ
ุ จดจา คือ สิ่งที่
อยู่ “ระหว่างทาง” ซึง่ Life Design สนใจตรงนันมากกว่
้
า “ความล้ มเหลว” ไม่ได้ อยู่ที่คณ
ุ ไปไม่ถึง
“เป้าหมาย” แต่ความล้ มเหลวอยู่ที่คณ
ุ “ทาได้ ไม่เท่าที่คณ
ุ หวัง” ซึง่ ก็คือ “ระหว่างทาง” ที่ว่านันเอง
้
“การดารงชีวิต” คือ การแสวงหา “ความหมายของชีวิต” นักปรัชญาชีวิต ฌอง ปอล ซาร์ ต กล่าวไว้
ว่า ผู้คนที่ยตุ ิชีวิตของตัวเองลง เป็ นเพราะพวกเขาค้ นหาความหมายของการดารงชีวิตต่อไปไม่เจอ
เราไม่อยากสอนให้ นกั ศึกษาเจอภาวะแบบนัน้ เราอยากให้ นกั ศึกษาเข้ าใจ และมองชีวิตในเชิงที่มี
คุณค่า และความท้ าทาย เข้ าใจตนเอง และผู้อื่น วิชานี ้จึงเป็ นเหมือน “ไม้ พาย” หรื อใบเรื อ “เข็ม
ทิศ” เป็ นเรื่ องที่คณ
ุ ต้ องกาหนด แต่ “ไม้ พาย” เป็ นเรื่ องของเรา เรามัน่ ใจว่า นี่จะเป็ นวิชาที่นกั ศึกษา
เรี ยนแล้ วรู้สกึ สนุก และมีความสุขที่สดุ ในการใช้ ชีวิตนักศึกษา เพราะการใช้ ชีวิตคือห้ องเรี ยนที่ใหญ่
และมีความหมายมากที่สดุ ” อาจารย์ธาม เชื ้อสถาปนศิริ กล่าวสรุปทิ ้งท้ าย

