
  

17ก.ค.62 -สถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล ได้ผดุรายวิชา
ใหม่ช่ือ “การออกแบบชีวิต” (Life Design) เพ่ือเปิดให้นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 จากทกุ
คณะ/สถาบนัของมหาวิทยาลยัมหิดล ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 
โดยมีก าหนดเรียนทกุวนัพฤหสับดี ระหว่างวนัท่ี 22 สิงหาคม – 19 ธนัวาคม 2562 ณ อาคาร
ปัญญาวฒันา สถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
วตัถปุระสงค์เพ่ือมุ่งส่งเสริมให้บณัฑิตพฒันาความรู้แจ้งรู้จริงทัง้ด้านกว้างและลกึเก่ียวกบัชีวิตของ
ตนเองและผู้ อ่ืน (T-shaped breadth & depth) ตามคณุลกัษณะบณัฑิตมหาวิทยาลยัมหิดล 
(MU-Graduate Attributes) การพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพพฒันาทกัษะการเรียนรู้การใช้
ส่ือและเทคโนโลยีและทกัษะชีวิตของตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้บณัฑิตพฒันาสมรรถนะหลกั (MU 
Graduates Core Competencies) ทางด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) สมรรถนะระหว่าง
บคุคล (Interpersonal Domain) และสมรรถนะภายในตวับคุคล (Intrapersonal Domain) เพ่ือให้
มีความพร้อมในการด าเนินชีวิตและการท างานในอนาคต 
 



รายวิชานีเ้น้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้ทบทวนชีวิตตนเอง ใช้กระบวนการคิด วิพากษ์ 
ส ารวจสิ่งท่ีตนเองได้เรียนรู้ร่วมกนักบัผู้ อ่ืน (Active Learning) อาทิ การอภิปรายกลุ่ม การจดัท า
แผนท่ีความคิด การระดมสมอง การสืบค้นข้อมลูผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือ การศกึษาดู
งานในสถานท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
สงัเกตการณ์และเก็บข้อมลู การวิเคราะห์กรณีศกึษา สะท้อนคิด (Reflection) และการสรุปการ
เรียนรู้ร่วมกนั 
 

โดยมีทีมผู้สอนของสถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลยัมหิดล จากสห
วิชาชีพท่ีมีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และมมุมองท่ีหลากหลาย ประกอบด้วย รศ.นพ.อดิศกัดิ ์
ผลิตผลการพมิพ์ (ผู้อ านวยการสถาบนัฯ) ดร.อธิวฒัน์   เจ่ียวิวรรธน์กลุ (รองผู้อ านวยการสถาบนัฯ) 
ผศ.ดร.วสนุนัท์ ชุ่มเชือ้ ดร.นนทสรวง กลีบผึง้ ดร.กนันิกา เพิม่พนูพฒันา          ดร.นชุนาฎ รักษี 
ดร.ชฏารัตน์ เฮงษฎีกลุ ดร.ธีรตา ข านอง และ อาจารย์ธาม เชือ้สถาปนศิริ โดย รศ.นพ.อดิศกัดิ ์
ผลิตผล    การพมิพ์ จะน าสอนในหวัข้อ “ความปลอดภยัในชีวิต/ความท้าทายและการเผชิญความ
เส่ียง” นอกจากนี ้ ยงัมีการสอนในอีกหลายหวัข้อท่ีน่าสนใจ อาทิ “ปรัชญาและความหมายของ
ชีวิต” “เป้าหมายและการวางแผนชีวิต” “บทบาทของครอบครัว” “เสวนาชีวิต” “การออกแบบชีวิต
มิติโลกกายภาพ”  “ภมูิคุ้มกนัและนวตักรรมชีวิต” “การออกแบบชีวิตมิติโลกเสมือนจริง” 
“สถาปัตยกรรมสมอง” “ผู้ประกอบการชีวิต” “การวิพากษ์ชีวิต” และ “การสร้างพลงัความคิดบวก” 
ปิดท้ายด้วยการน าเสนอโครงงานชีวิต (Life Project) ของตวันกัศกึษาเอง โดยมุ่งให้นกัศกึษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัชีวิต พฒันาการมนษุย์ บทบาทครอบครัว และชีวิตในมิติของ
พฒันาการ ปัญหา อปุสรรค และการบริหารจดัการชีวิต ตัง้แต่วยัเด็ก วยัรุ่น จนถึงการสร้าง
ครอบครัว จดุเด่นของวิชานี ้ คือ การบรูณาการศาสตร์และศิลป์ วิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
การบริหารและปรัชญาเข้าไว้ด้วยกนั ท าให้นกัศกึษาสามารถประยกุต์ใช้ความรู้สหวิทยาการใน
การวิเคราะห์ วางแผนและรับมือกบัสถานการณ์ปัญหาสงัคม สามารถพฒันาความรู้ และ
ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง มีความเข้าใจตนเอง ตระหนกัในคณุค่าของชีวิตและ
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความหมาย สามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือส่งเสริมการปรับเปล่ียนคณุภาพชีวิตท่ีดีในสงัคมตลอดจนสามารถออกแบบและพฒันา
ชีวิตตนเองเพ่ือสขุภาวะท่ีดีได้ 
 



อาจารย์ธาม เชือ้สถาปนศิริ หนึง่ในผู้สอนรายวิชา “ออกแบบชีวิต” ในหวัข้อ “การออกแบบชีวิตมิติ
โลกเสมือนจริง” กล่าวว่า “วยัรุ่นสมยันีใ้ช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงมากเกินไป และให้คณุค่ากบัมนั
มากเกินไป วิชานีจ้ะสอนให้นกัศกึษาให้สามารถออกแบบชีวิตในโลกเสมือนจริง โดยให้ลอง
เปรียบเทียบกบัชีวิตจริงในเชิงกายภาพของนกัศกึษาว่าเป็นอย่างไร ความเป็นมนษุย์ดิจิทลั และ
กายภาพ มนัแตกต่างกนัอย่างไร การออกแบบชีวิตท่ีสมดลุในสองโลกจงึเป็นเร่ืองท่ีเราควรทบทวน
วางแผน แม้กระทัง่การเลือกคู่ครอง การมีแฟน มีคนรัก หรือการคบเพ่ือน เหล่านีเ้ป็นเร่ืองใกล้ตวั
นกัศกึษามาก บางคนสนใจเร่ืองการท าธุรกิจ การวางแผนหลงัเรียนจบ หรือวางแผนจะท าหลาย
อย่างในขณะเรียน เราจะชวนนกัศกึษามาวางแผนการบริหารจดัการชีวิตให้สนกุ เราเช่ือว่า “เป็น
วยัรุ่นมนัเหน่ือย” เพราะอาจารย์ทกุคนล้วนผ่านมนัมาแล้ว แต่สมยันีอ้าจมีบริบทท่ีแตกต่างกนั
ออกไป เราอยากให้นกัศกึษามีทกัษะชีวิต (life-skill) ท่ีท าให้ชีวิตมีภมูิ เราไม่ได้สอนให้เหน่ือย
น้อยลง แต่เราอยากช่วยให้นกัศกึษาสนกุและมีความสขุ สมดลุกบัชีวิตมากขึน้ 
“ นอกจากนี ้จะมีการพดูในเร่ือง “ความเส่ียงในชีวิต” ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการติดเกม ติดเพ่ือน ติดส่ือ 
ติดโซเชียล ติดยาเสพติด หรือการติดการพนนั ซึง่ล้วนเป็นปัญหาท่ีท าให้เกิดผลกระทบกบัชีวิตใน
เชิงลบของวยัรุ่นปัจจบุนั วยัรุ่นสมยันีเ้ป็น google baby ท่ีโตมาในส่ือเทคโนโลยีท่ีแสวงหาค าตอบ
ได้ง่าย เราจงึไม่ผกูขาดค าตอบ แต่เราจะสอนให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ว่าความเส่ียงในชีวิตมีอะไรบ้าง 
และเปิดโอกาสให้นกัศกึษาให้รู้จกัคิด รู้จกัตัง้ค าถาม โดยจะไม่มีการชีน้ าค าตอบ หรือทางออกของ
ปัญหา แต่จะให้นกัศกึษาได้รู้จกัคิดและหาค าตอบเอง โดยมีอาจารย์ท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ ท่ีอ านวย
กระบวนการเรียนรู้ให้นกัศกึษาเท่านัน้ วิชานีจ้งึไม่มีถกูหรือผิด มีแต่ความใส่ใจ ความลกึซึง้ และ
การส ารวจตวัตนชีวิตของนกัศกึษาเท่านัน้” 
เม่ือถามถึงความเป็นมาของหลกัสตูร อาจารย์ธาม เชือ้สถาปนศิริ เล่าว่า “แรกทีเดียวทางทีมผู้สอน
ตัง้เป้าไว้จะให้ Life Design เป็นวิชาสดุท้ายท่ีมหาวิทยาลยัอยากจะสอน เหมือนท่ีมหาวิทยาลยั
สแตนฟอร์ด และเอ็มไอที เปิดวิชาการออกแบบชีวิตให้กบันกัศึกษาเพ่ือเป็นเสมือนเข็มทิศน า
ทางการเรียนรู้ในมหาวิทยาลยั การแปลงความรู้เป็นทกัษะ เพ่ือช่วยเหลือนกัศกึษาให้ก้าวข้ามผ่าน
ปัญหาและเข้าใจชีวิตได้อย่างท่ีเขาจะให้ความหมาย 
 

“ท่ีสแตนฟอร์ด หรือเอ็มไอที จะเปิดเป็นวิชาส าหรับนกัศกึษาชัน้ปีสดุท้าย และได้รับความนิยมมาก 
นบัเป็นวิชาสดุท้ายท่ีมหาวิทยาลยัได้สอนนกัศกึษาก่อนออกสู่โลกกว้าง แต่พอมาปรับเป็นวิชา
ศกึษาทัว่ไป (General Education) ท่ีน่ี เลยมีการลดทอนระดบัของเนือ้หาให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน 



และมุ่งหมายว่า วิชานีจ้ะเป็นวิชาท่ีท าให้นกัศกึษากลบัไปแลกเปล่ียน พดูคยุกบัพอ่แม่ ครอบครัว 
เพ่ือนและเข้าใจผู้คนท่ีมีความแตกต่างในสงัคมมากขึน้ 
 

“ในวิชานี ้นกัศกึษาจะได้เรียนและปฏิบตัิ ท่ีส าคญัคือ การบ้าน หรืองานเขียน หรือโปรเจคส่วนตวั
ของเขา พอ่แม่ ผู้ปกครองอาจจะได้อ่านงานเขียนท่ีสะท้อนตวัตน ส ารวจความหมาย และการ
แสวงหาค้นพบในสิ่งท่ีลกูๆมุ่งหมายคาดหวงัด้วย 
 

“แผนชีวิตไม่ใช่ KPI ไม่ใช่ยทุธศาสตร์ แต่เปรียบเหมือนแผนล่องเรือ คณุไม่รู้หรอกว่า พายจุะมา
เวลาใด ตอนคณุอยู่กลางมหาสมทุร คณุไม่ได้มีสญัญาณอินเตอร์เน็ตไว้เปิด wifi เข้าเช็คกบักรม
อตุนุิยมวิทยา คณุต้องรับมือกบัสถานการณ์ได้ทกุอย่าง ชีวิตจงึไม่สามารถตัง้เป็น KPI ได้อย่าง
ชดัเจนตายตวั เพราะ “ชีวิต” คือ “การเดินทาง” ไม่ใช่ “เป้าหมาย” สิ่งท่ีจะท าให้คณุจดจ า คือ สิ่งท่ี
อยู่ “ระหว่างทาง” ซึง่ Life Design สนใจตรงนัน้มากกว่า “ความล้มเหลว” ไม่ได้อยู่ท่ีคณุไปไม่ถึง 
“เป้าหมาย” แต่ความล้มเหลวอยู่ท่ีคณุ “ท าได้ไม่เท่าท่ีคณุหวงั” ซึง่ก็คือ “ระหว่างทาง” ท่ีว่านัน้เอง 
“การด ารงชีวิต” คือ การแสวงหา “ความหมายของชีวิต” นกัปรัชญาชีวิต ฌอง ปอล ซาร์ต กล่าวไว้
ว่า ผู้คนท่ียตุิชีวิตของตวัเองลง เป็นเพราะพวกเขาค้นหาความหมายของการด ารงชีวิตต่อไปไม่เจอ 
เราไม่อยากสอนให้นกัศกึษาเจอภาวะแบบนัน้ เราอยากให้นกัศกึษาเข้าใจ และมองชีวิตในเชิงท่ีมี
คณุค่า และความท้าทาย เข้าใจตนเอง และผู้ อ่ืน วิชานีจ้งึเป็นเหมือน “ไม้พาย” หรือใบเรือ “เข็ม
ทิศ” เป็นเร่ืองท่ีคณุต้องก าหนด แต่ “ไม้พาย” เป็นเร่ืองของเรา เรามัน่ใจว่า น่ีจะเป็นวิชาท่ีนกัศกึษา
เรียนแล้วรู้สกึสนกุ และมีความสขุท่ีสดุในการใช้ชีวิตนกัศกึษา เพราะการใช้ชีวิตคือห้องเรียนท่ีใหญ่ 
และมีความหมายมากท่ีสดุ” อาจารย์ธาม เชือ้สถาปนศิริ กล่าวสรุปทิง้ท้าย 


