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อาจารยย์คุใหมไ่มเ่นน้สอน 

• ปรับการเรยีนการสอนใหนั้กศกึษาผลติงานจากโจทยจ์รงิจากรา้นคา้ในมหาวทิยาลยั 

• จ าลองชวีติการท างานจรงิใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรู ้

• มคีวามเชือ่มัน่ในบทบาทอาจารย ์มคีวามสามารถสรา้งเด็กใหม้คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมได ้

• เปลีย่นวธิคีดิ กอ่นคดิถงึแตต่วังานเทา่นัน้ กลบัมาใหค้วามสนใจงาน pre product มากขึน้ 

 

 

เพราะมองเห็นประโยชน์ของนกัศกึษาท่ีจะได้น าความรู้ ความสามารถท่ีเรียนออกไปโชว์ศกัยภาพนอกรัว้มหาวิทยาลยั 

ท าให้ อาจารย์สุภาพร หนูก้าน (สาว) จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี  พานกัศกึษาเรียนรู้นอกห้องเรียนในโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อ

ประเทศไทยท่ีน่าอยู่ (University Network for Change : UNC)  ด าเนินงานโดยเครือขา่ยมหาวิทยาลยัสร้างสรรค์สงัคม*  
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อาจารย์สภุาพรเป็นอาจารย์อีกทา่นหนึง่ท่ีไมย่อมหยดุนิ่งในการค้นหาสิ่งดีๆ ให้แก่ลกูศษิย์ เม่ือมีอาจารย์ผู้ก่อการตา่ง

มหาวิทยาลยัชวนมาชิมลางในโครงการ โดยมีคณบดีคนเดมิ     อาจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด เห็นดีเห็นงาม อาจารย์จงึเข้า

ร่วมโดยไมล่งัเล จากวนันัน้ถึงวนันีผ้า่นมา 5 ปีแล้ว อะไรท่ีท าให้อาจารย์อยูร่่วมในโครงการอย่างตอ่เน่ือง และมีบทบาท

ส าคญัในการขยายโครงการเข้าสูส่าขาและคณะอ่ืนๆ อาจารย์ได้มาเลา่เร่ืองราวให้ฟังกนัวนันี ้

“ตอนแรกท่ีเข้าร่วมโครงการเพราะวา่อาจารย์ต้น (อ.จกัรพนัธ์ วิลาสินีกลุ คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพ

พิมพ์ มหาวิทยาลยัศลิปากร) มาเป็นผู้ชวนคะ่ ฟังแล้วชอบรูปแบบและวตัถปุระสงค์ของโครงการ ท่ีมีแนวคิดพาเดก็เรียนรู้

จากโจทย์จริง จากเจ้าของโจทย์ตวัจริงอยา่งภาคประชาสงัคม และนกัศกึษายงัได้มีโอกาสออกมาเจอเพ่ือนๆ ตา่ง

มหาวิทยาลยั ได้แลกเปล่ียนได้เห็นงานเพื่อนๆด้วย เลยคิดวา่จะได้เป็นโอกาสดีท่ีเราจะได้ให้เดก็ของเราน าความรู้ 

ความสามารถท่ีเรียนได้ออกไปโชว์ศกัยภาพของตวัเอง”   

เช่ือม UNC กับมหาวิทยาลัย 

เม่ือมีแนวคิดเชน่นี ้ ในบทบาทท่ีเป็นผู้ประสานงานของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกบัโครงการนี ้
อาจารย์ได้ท าหน้าท่ีเช่ือมโยงอาจารย์กบันกัศกึษาให้เข้ามาร่วมเป็นเวลาถึง 5 ปีแล้ว  ในปีแรกชกัชวนนกัศกึษาเข้าร่วมแบบ 
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อาสาสมคัร ดงึเด็กท่ีสามารถครีเอทีฟ ออกแบบ และท ากราฟฟิกได้ เลือกเดก็ท่ีมีความถนดัแตล่ะด้านมารวมกลุ่มกนัเป็นด
รีมทีม “ปีแรกเด็กๆ สนกุกนัมาก เดก็ได้ความรู้เร่ืองผกั มีความรู้ในการหาข้อมลูเชิงลกึ ได้โจทย์จริงท่ีหลากหลายมากกว่าท่ี
เราเคยให้เดก็ท า ตรงกบัชีวิตประจ าวนัของเดก็มากขึน้ ท าให้สามารถน าความรู้มาใช้กับชีวิตประจ าวันได้ เดก็ได้มี

โอกาสแสดงศักยภาพ เขามีความม่ันใจ มี portfolio เอาไปสมัครงานได้”  นัน่คือจดุเร่ิมต้นของประโยชน์ท่ีมองเห็นได้ 
ผลงานปีแรกนกัศกึษาเลือกประเดน็เกษตรกรรม ช่ือผลงานต่ืนตรา ปลกุผกั (อา่นรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี 

https://goo.gl/KAp3qp)  โดยอาจารย์สาว ได้ดงึเพ่ือนๆ อาจารย์ในคณะมาเป็นท่ีปรึกษาด้วย คือ อาจารย์โกวิท มีบญุ 
อาจารย์ชญานิศ ต้นเทียน และอาจารย์ศรายทุธ ธิบดี เม่ือได้เครือขา่ยเพ่ือนอาจารย์แล้วพอถึงปีสองก็มีการรันตอ่อยา่งไม่
ยากเย็น โดยเฉพาะการชกัชวนนกัศกึษาเพราะช่ือเสียงผลงานของรุ่นพ่ีท าให้ปีนีมี้นกัศกึษาเข้ามาเป็นอาสาสมคัรกนัมากขึน้
รวมทัง้เร่ิมชกัชวนเพ่ือนๆ เข้ามาชว่ยท างานในสว่นตา่งๆ เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีออกมาดีท่ีสดุ 

 
 
 

 
“ท ำให้เดก็ๆได้เรียนรู้ว่ำเวลำเขำออกไปท ำงำนจริงๆ ศักยภำพของพวกเขำ  

ถ้ำผนึกก ำลังกันแล้ว สำมำรถท ำอะไรกันได้เยอะมำกและใหญ่มำก” 
 
 

 
“รู้สกึดีคะ่ ท่ีนกัศกึษาเขาได้รู้จกักนัเอง แล้วยงัท าให้นกัศกึษาได้เห็นว่าการท างานร่วมกบัเพ่ือนคนอ่ืนๆ จะท าให้

ผลงานของเขาดีมากขึน้ การท่ีเขาชวนคนอ่ืนเข้ามา งานจะเพิ่มขอบเขตขึน้มาใหญ่ขึน้และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ท าให้
เดก็ๆได้เรียนรู้ว่าเวลาเขาออกไปท างานจริงๆ ศักยภาพของพวกเขา ถ้าผนึกก าลังกันแล้ว สามารถท าอะไรกันได้
เยอะมากและใหญ่มาก” 

ในปีสองผลงานช่ือเพราะมีคา่มากกว่า ประเดน็ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (อา่นรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี 
https://goo.gl/xGizjn) ปีนีน้กัศกึษาได้ลงพืน้ท่ีเรียนรู้ชมุชนบ้านคลองรัว้ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ อาจารย์สาวกบัอาจารย์
โกวิท มีบญุ ท าหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้ง 

พอถึงปี 3 อาจารย์สาวก็เร่ิมทดลองน าเข้ารายวิชา ช่ือสาขาออกแบบผลิตเว็บไซด์ ของอาจารย์โกวิท และ
อาจารย์ศรายุทธ แตน่ าเข้าแบบไมเ่ตม็เทอม และอาจารย์ทัง้สามทา่นก็ยงัคงท าหน้าท่ีพ่ีเลีย้งซึง่ในปีนีน้กัศกึษามี
คอ่นข้างมากจงึแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ 2 ผลงาน ในประเดน็การเรียนรู้  1.ผลงาน Who am I ใครคือฉัน (อา่นรายละเอียด
เพิ่มเตมิได้ท่ี https://goo.gl/jXK6gs) 2. ผลงาน Mongi Day Challenge “แคมเปญท้าขยบั กบัมิชชนัเพ่ือสขุภาพ” (อา่น
รายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี   https://goo.gl/dTETNM)   ความท้าทายใหมนี่ก้ลบัไมไ่ด้ผลเป็นไปอยา่งท่ีต้องการ เดก็ๆไมไ่ด้
สนกุอย่างท่ีควรจะเป็นเพราะไมไ่ด้ลงพืน้ท่ี เรียนแตใ่นห้องเรียนเพียงอยา่งเดียว การเลือกโจทย์การเรียนรู้ท่ีท าให้ต้องค้นคว้า
แตใ่นห้อง และเลือกน าเร่ืองท่ีตนรู้แล้วในชว่งมธัยมมาท า ท าให้ขาดความกระตือรือล้นในการท างาน  และการซ้อนทบักบั
การเรียนส่วนหนึง่ท าให้เดก็รู้สกึเหน่ือย  

https://goo.gl/xGizjn
https://goo.gl/jXK6gs
https://goo.gl/dTETNM
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เม่ือการดีไซน์โครงการเข้าสู่ห้องเรียนยงัไมเ่ป็นไปอยา่งท่ีคิด ในปี 4 อาจารย์สาว จงึใช้วิธีเดมิคือให้นกัศกึษาสมคัรใจ

เข้ามาเอง โดยดงึนกัศกึษาปี 2 (ปี 1  -  ปี 3 เป็นนกัศกึษาปี 3) จาก 3 เอก 1. หลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ออกแบบแอนิเมชัน่ 2. หลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบเว็บและส่ือโต้ตอบ 3. หลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการออกแบบเกม มาท างานร่วมกนั โดยอาจารย์สาวดีไซน์ให้เป็นลกัษณะการท างานโปรเจค “คิดโปรเจคขึน้มาแล้วก็
แบง่ผลดักนัรับผิดชอบวา่แตล่ะเอกต้องท าอะไรกนับ้างและวางไทม์ไลน์สง่ตอ่ชิน้งานกนัวา่ เอกไหนท าอะไรและต้องเสร็จ
เม่ือไร แยกกนัเป็นสามทีมแตผ่ลิตชิน้งานเดียวกนั” 

“วิธีการนีค้อ่นข้างดีคะ่ เหมือนระบบการท างานในชีวิตจริงของเขา ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองให้ดี
สุด เหมือนจ าลองชีวิตการท างานจริงมาเลย มีเร่ืองความสมัพนัธ์ท่ีขดัแย้งเกิดขึน้ ซึง่เป็นธรรมชาติของการท างาน เป็น
การท าโครงการท่ีเข้มข้นขึน้”  ในปีนีไ้ด้ผลงานช่ือ boomsharang ในประเดน็ส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ (อ่านรายละเอียด
เพิ่มเตมิได้ท่ีhttps://goo.gl/iGWT6p) เป็นการสร้างสรรค์ผลงานตามความถนดัของนกัศกึษา 3 เอกท าให้ผลงานออกมา
นา่สนใจ     เม่ือเห็นวา่วิธีการในปี 4 ท าให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างสนกุ ในปี 5 ก็ใช้สตูรเดมินกัศกึษาสมคัรเข้ามา ขณะนีอ้ยู่
ระหวา่งการพฒันาผลงาน 

 
ในสว่นของการประสานงานให้โครงการ UNC เข้าสูรั่ว้มหาวิทยาลยั อาจารย์สาวท าหน้าท่ีนีไ้ด้อยา่งดีเย่ียม ได้

ประชาสมัพนัธ์โครงการให้ผู้บริหารคนลา่สดุ ผศ.สมศกัดิ์ ชาตนิ า้เพชร  คณบดีได้รับรู้ รับทราบ ซึง่ได้รับการสนบัสนนุอย่าง
เตม็ท่ี และคณาจารย์ทา่นอ่ืนๆได้รู้จกัและเห็นประโยชน์ ท าให้เข้ามาร่วมด้วย ได้แก่ อาจารย์กรชนก ชิดไชย อาจารย์จาก
คณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา ให้ความสนใจและน าโครงการเข้าไปบรูณาการในชัน้เรียนจะนา่สนใจอยา่งไร อา่นตอ่ได้ 
https://goo.gl/kNqk1H     และอาจารย์พรพรรณ เชยจิตร เอกลกูค้าสมัพนัธ์ ใช้วิธีให้นกัศกึษาสมคัรเข้ามาร่วมกบั
อาจารย์สาวด้วย 

 
ทดลองปรับการเรียนเปล่ียนการสอน 
อาจารย์สาวได้เลา่คร่าวๆ ถึงรูปแบบการเข้าร่วมโครงการตลอด 5 ปีท่ีผา่น นอกจากการท าหน้าท่ีประสานเพ่ือให้

อาจารย์และนกัศกึษาได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการนีแ้ล้ว อาจารย์สาวยงัน ารูปแบบของโครงการนีไ้ปใช้อยา่งเตม็ตวั
ในวิชาท่ีตนเองสอน ได้แก่วิชาเลือกเสรี เร่ืองการออกแบบเบือ้งต้น ให้แก่นกัศกึษาท่ีเรียนธุรกิจ ด้านการตลาด เรียนจบ 

    
โกวิท มีบญุ ศรายทุธ ธิบด ี กรชนก ชิดไชย พรพรรณ เชยจิตร 

https://goo.gl/kNqk1H%20%20และ
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แล้วไปเป็นโปรแกรมเมอร์ จึงลองน ากระบวนการ UNC เข้าไปในชว่งของ Final Group Project “ในชว่งนีเ้ดก็ต้องมีสินค้า
หรือบริการท่ีต้องท าเป็นงานออกแบบ    โลโก้ ออกแบบการตลาด เม่ือก่อนจะเป็นในลกัษณะให้เขาคดิเอง จงึลองน าไอเดีย
ของ UNC ไปใช้คือการใช้โจทย์จริงและการลงพืน้ที่ ” 

“ให้เดก็เรียนรู้จากโจทย์จริง ก็ลองเป็นโจทย์ให้นักศึกษาไปออกแบบผลิตภณัฑ์ให้กับลูกค้า เป็นการ 
rebranding ให้กับร้านค้าในมหาวิทยาลัย ท่ีมีกวา่ 20 ร้าน ให้เขาจบัคูก่นัสองคน (ทัง้ห้องมีเกือบ 40 คน) ให้ไปสมัภาษณ์ 
หาประวตัคิวามเป็นมา สิ่งท่ีพอ่ค้า แม่ค้าอยากได้ การวางแผนตลาด เด็กเขาน าความถนดัของตวัเองคือการวางแผน
การตลาด รู้ลกัษณะของลกูค้าคือวางขายท่ีไหน ตัง้ขายท่ีไหน แล้วก็น ามาคูก่บัเร่ืองของการออกแบบ สุดท้ายพ่อค้า แมค้่า 
ได้โลโก้ใหม ่มีหน้าร้านใหม่” 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
“ซึง่คาดหวังให้คนท่ีเราออกแบบให้เขาได้ใช้งานจริงๆ จากงานที่ออกมาจากห้องเรียน ข้อดีของการใช้

กระบวนการนีคื้อเดก็ได้ข้อมลูเชิงลกึจากการสมัภาษณ์ แล้วการให้ข้อคิดเห็นในการออกแบบว่าลกูค้าเขาพอใจกบัชิน้งาน
หรือเปล่า แทนท่ีจะเป็นอาจารย์จะเป็นคนบอกว่างานดีหรือไมแ่คค่นเดียว ก็ให้ลูกค้าจริงๆ คือพ่อค้า แม่ค้า มาให้
ข้อคิดเหน็กับชิน้งานเดก็ด้วย” 
 อาจารย์เล่าตอ่วา่ด้วยกระบวนการสอนท่ีเปล่ียนไป ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนเปล่ียนไปด้วย “พอน ารูปแบบไปใช้
จริง คอ่นข้างดีคือกลายเป็นวา่เดก็ไมไ่ด้กดดนั เดก็ท างานด้วยความสนุก ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุก เพราะวา่
เวลาเดก็มาน าเสนอ จากรูปแบบการน าเสนอท่ีซีเรียสกลายเป็นว่าเขามีเร่ืองเลา่ประสบการณ์ส่วนตวัท่ีเขาไปพบเจอมาจริงๆ 
ซึง่ตรงนีเ้ป็นสิ่งท่ีคนอยากพดู อยากจะน าเสนอ คนฟังก็รู้สึกสนกุ สนใจฟัง บรรยากาศในห้องเรียนก็จะมีความสนกุ คนสอนก็
สนกุไปด้วย เป็นท่ีนา่พอใจ เพราะวา่สดุท้ายเดก็เขาท างานออกมา เขาเอางานตรงนีไ้ปให้เจ้าของร้านค้าเป็นผู้ประเมินวา่
ชอบงานไหนของเขา คือจะท าให้เขาได้เหน็ว่าการท่ีเขามีความรู้เร่ืองธุรกิจและด้านออกแบบควบคู่กันไป ท าให้เขา
สามารถท าอะไรได้มากขึน้” น่ีคือการเรียนรู้ของนกัศกึษาท่ีอาจารย์สาวขยายความอยากให้เดก็ๆ เห็น 
 เม่ือลองน ามาใช้ได้ผล ในปีถดัๆ อาจารย์ก็เล็งท่ีจะเปล่ียนโจทย์จากร้านค้าในมหาวิทยาลยั เป็นภาคประชาสงัคม
หรือชมุชนท่ีอยูใ่นโครงการพระราชด าริในพืน้ท่ีจงัหวดัเพชรบรีุ ซึง่มีจ านวนมาก แตย่งัขาดเร่ืองการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้
นา่สนใจ 
 
  

“ให้เดก็เรียนรู้จำกโจทย์จริง ก็ลองเป็นโจทย์ให้นักศึกษำไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำ  

เป็นกำร rebranding ให้กับร้ำนค้ำในมหำวิทยำลัย” 
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เปล่ียนวิธีคิด เปล่ียนตัวเอง 

อาจารย์สาวได้เปล่ียนกระบวนการสอนของตนเองไปจากเดมิ โดยยอมรับว่าท่ีเปล่ียนเพราะเข้าทางท่ีตนเองต้องการ
อยูพ่อดี “ท่ีจริงค่อนข้างจะเบ่ือกับรูปแบบการสอนเดมิๆ ไม่ชอบอะไรท่ีแบบว่าพูดแล้วก็ตามท่ีเราพูด แล้วก็ให้

เกรด เราก็เบ่ือเหมือนกัน พอดีมาเจอรูปแบบ UNC ก็เลยทดลองใช้ดแูล้วก็ชอบ”  
 นอกจากจะท าให้ได้วิธีการสอนแบบใหมแ่ล้ว UNC ท าให้ได้มมุมองใหม่ๆ  เพิ่มขึน้ด้วย “ท าให้ได้วิธีคดิใหม่ๆ  เยอะคะ่ 
ได้เห็นรูปแบบงานใหม่ๆ  คอ่นข้างเยอะ ท าให้มุมมองเก่ียวกับการเรียนสายนีเ้ปล่ียนไปด้วย มองว่าเดก็มาเรียนใน

สายงานนี ้ เดก็สามารถท าอะไรได้เยอะมาก ไมใ่ชว่า่เดก็ท่ีท าแอนิเมชัน่แล้วต้องท าเป็นแตแ่อนิเมชัน่ แตพ่อเอางานของ
เขาไปบวกกบัแอพพลิเคชัน่ของเพ่ือนท่ีมีความถนดัแบบอ่ืนก็จะได้งานอีกแบบหนึง่ และการเข้าโครงการนีท้ าให้เราเห็นงาน
อ่ืนๆ มากมาย ท าให้เรารู้สกึวา่เรามีเร่ืองเลา่ ยกตวัอยา่งให้เดก็ฟังได้วา่สิ่งท่ีก าลงัเรียนอยู ่สิ่งท่ีอาจารย์ก าลงัสอนสามารถไป
ตอ่ยอดอะไรได้อีกมากมาย” 
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และได้วิธีคิดการท างานออกแบบเพิ่มด้วย “เม่ือก่อนเราท างาน เราคดิถึงตวังานเพียงอยา่งเดียวว่าจะออกมาเป็น

แบบไหน มนัต้องนา่สนใจนะ แตท่ี่มาท่ีไป ลกัษณะวิธีคดิก่อนท่ีจะมาเป็นงานเราไมไ่ด้คดิถึงเลย ไมไ่ด้ให้ความส าคญักบัการ
น าทฤษฏีบางอย่างเข้ามาสร้างเพื่อท าให้ตวังานดสูมเหตสุมผลมากขึน้ แตพ่อได้เข้าร่วมเวิร์คช้อปการน าเสนองานของ
นกัศกึษา ได้เห็นงานของนักศึกษาจุฬา เดก็เขามีการอธิบายตัวงาน มีทฤษฏีอ้างอิง มีลักษณะการคิดงานที่ เป็น

ระบบมากกว่า ก็ท าให้เราเห็นมมุมองใหม่ๆ  ท าให้เรากลบัมาให้ความส าคญักบังานในชว่ง pre production มากขึน้ แล้ว
น าสิ่งท่ีเห็นในเวิร์คช้อปมาถ่ายทอดให้นกัศกึษาฟัง แล้วชวนนกัศกึษาลองคิดแบบนีด้บู้าง ท าให้เขาได้ไปหาความรู้เพิ่มในเชิง
ทฤษฏีเพิ่มขึน้ด้วย” 

นอกจากได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กบันกัศกึษาในเวทีเวิร์คช้อปแล้ว ดีกรีความคิดภาคสงัคมของอาจารย์ก็เข้มข้นและมี
ความมัน่ใจมากขึน้ “เราก็ให้ความส าคัญกับเร่ืองปัญหาสังคมมากขึน้ เม่ือก่อนจะรู้สกึเฉยๆ แตพ่อมาท าโครงการนี ้ท า
ให้มีทัศนคตเิชิงบวกว่าเร่ืองปัญหาสังคมจะต้องอยู่ในสายอาชีพของอาจารย์ พวกเราควรให้ความส าคัญเพราะว่า
อาชีพของอาจารย์จะเป็นคนท่ีสอน และป้ันเดก็คนหน่ึง ถ้าเรามีเร่ืองเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ถ้าเราจะ
สอนเดก็ให้มีเร่ืองนีไ้ด้ อาจารย์ต้องมีทัศนคตแิละประสบการณ์เก่ียวกับเร่ืองนีด้้วย เพราะถ้าเราพดูขึน้มาลอยๆ เรา
ก็ยงัไมเ่ช่ือในสิ่งท่ีเราพดู ก็ไมค่วรมาสอนเด็กเก่ียวกบัเร่ืองนี ้แตส่ าหรับอาจารย์ท่ีผา่นโครงการมา 5 ปี เรามีความมัน่ใจวา่สิ่ง
ท่ีเราท านัน้ เราท าเพ่ือสงัคมด้วย เพราะฉะนัน้เวลาเราสอน เราจะถ่ายทอดความคดิตรงนีอ้อกมาคอ่นข้างดีและมีความ
มัน่ใจ”อาจารย์สาวกล่าว 
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ฝังชิพลูกศิษย์มองเหน็ปัญหาสังคมใกล้ตัว  
สิ่งท่ีอาจารย์สาวก าลงัท าอยู่นี ้ ได้ตรงกบัเปา้หมายของมหาวิทยาลยัท่ีต้องการเห็นมหาวิทยาลยัเป็นศนูย์กลางการ

ออกแบบและงานสร้างสรรค์ และตรงกบัเปา้หมายของคณะท่ีต้องการผลิตนกัศกึษาท่ีสามารถผลิตส่ือสร้างสรรค์สงัคม และ
ตรงกบัเปา้หมายของเครือข่าย UNC ท่ีต้องการให้นกัศกึษาได้พฒันาทัง้ทกัษะวิชาชีพ ทกัษะการท างาน และทกัษะชีวิต ไป
พร้อมๆ กบัการเสริมสร้างส านกึความเป็นพลเมือง เพราะฉะนัน้สิ่งท่ีอาจารย์ก าลงัท านีไ้ด้ตอบโจทย์ทกุเปา้หมายเลยทีเดียว 

การเข้าร่วมโครงการนีข้องนกัศกึษา นอกจากจะได้ใบเบิกทางในการไปท างานในอนาคตแล้ว อาจารย์สาวยงัหวงัวา่
จะได้ปลกูฝังเร่ืองของจรรยาบรรณเข้าไปด้วย  “สิ่งท่ีเขาได้มาเรียนรู้ในโครงการนี ้ มีผลตอ่ตวัเขาและอาชีพเขา อาชีพคนท า
ส่ือ จะมีเร่ืองของจรรยาบรรณอยูใ่นสายอาชีพด้วย เร่ืองพวกนีอ้าจารย์ต้องปลกูฝังอยู่ในการเรียนการสอนอยูแ่ล้ว แตพ่อเดก็ 

ได้เข้ามาอยูใ่น UNC เหมือนเป็นการเพิ่มแรงรับรู้เก่ียวกบัเร่ืองนีม้ากยิ่งขึน้ไปอีก คิดวา่จะท าให้เขาไม่เพกิเฉยต่อ
ปัญหา คนท่ีเข้ามาท าตรงนีส้ว่นมากสิ่งท่ีเขาได้รับไป เขาจะเร่ิมเหน็ว่าอะไรท่ีมันอยู่รอบตัวเขามีความส าคัญ ปัญหา

สังคมไม่ได้ไกลตัวเขา เราจะเห็นวา่วิธีการออกแบบอะไรง่ายๆ ประโยคง่ายๆ ประโยคท่ีเรียงจากส่ือออกไป ก็สามารถเพิ่ม
ความสนใจให้สงัคมได้ จงึเห็นวา่เด็กท่ีมีความสามารถในด้านนีอ้ยูแ่ล้ว มาท าโครงการนี ้ เพียงคุณท าอะไรขึน้มาที่คิดถงึ

คนอ่ืนจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มาก” อาจารย์สาวกล่าวตบท้าย 
น่ีเป็นตวัอยา่งของครูยุคใหม่ไม่เน้นสอน แต่เน้นการจัดการเรียนรู้ ครูยุคใหม่ต้องสอนให้น้อย ให้ลูกศิษย์

เรียนได้เยอะๆ และช่วยด าเนินการให้ศิษย์ได้ฝึกทักษะ การฝึกลูกศิษย์ท าเอง ครูช่วยแนะ ปรับจากการสอนไปสู่ 
Active Learning (หนงัสือการสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 : ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช)  

 
 

 
*เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network for Change : UNC) เป็นการรวมตวัของ

ผู้บริหาร และคณาจารย์จากคณะวิชาท่ีสอนด้านศลิปะและการออกแบบเพ่ือการส่ือสารของมหาวิทยาลยัทัง้ใน
กรุงเทพมหานครและภมูิภาค ท่ีตระหนกัถึงบทบาทส าคญัของมหาวิทยาลยั ในการสร้างศลิปินและนกัออกแบบเพ่ือการ
ส่ือสารรุ่นใหมท่ี่มีส านกึความเป็นพลเมือง และสามารถสร้างสรรค์ส่ือเพ่ือสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันา
สงัคมไทย โดยมีคณะท างาน UNC ขบัเคล่ือนการท างานร่วมกนัภายใต้โครงการเครือขา่ยมหาวิทยาลยัสร้างสรรค์สงัคมเพื่อ
ประเทศไทยท่ีนา่อยู ่(University Network for Change : UNC)  มาตัง้แตปี่ 2557 ด้วยการสนบัสนนุจากมลูนิธิสยามกมัมา
จล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) องค์กรภาคประชาสงัคม 
สภาคณบดีทางศลิปะแหง่ประเทศไทย กองทนุพฒันาส่ือปลอดภยัสร้างสรรค์  
 
 

 

 


