อาจารย์ยค
ุ ใหม่ไม่เน้นสอน
•

ปรับการเรียนการสอนให ้นักศึกษาผลิตงานจากโจทย์จริงจากร ้านค ้าในมหาวิทยาลัย

•

จาลองชีวต
ิ การทางานจริงให ้นักศึกษาได ้เรียนรู ้

•

่ มัน
มีความเชือ
่ ในบทบาทอาจารย์ มีความสามารถสร ้างเด็กให ้มีความรับผิดชอบต่อสังคมได ้

•

เปลีย
่ นวิธค
ี ด
ิ ก่อนคิดถึงแต่ตวั งานเท่านัน
้ กลับมาให ้ความสนใจงาน pre product มากขึน
้

เพราะมองเห็นประโยชน์ของนักศึกษาที่จะได้ นาความรู้ ความสามารถที่เรี ยนออกไปโชว์ศกั ยภาพนอกรัว้ มหาวิทยาลัย
ทาให้ อาจารย์ สุภาพร หนูก้าน (สาว) จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี

พานักศึกษาเรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยนในโครงการเครือข่ ายมหาวิทยาลัยสร้ างสรรค์ สังคมเพื่อ

ประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network for Change : UNC) ดาเนินงานโดยเครื อข่ายมหาวิทยาลัยสร้ างสรรค์สงั คม*
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อาจารย์สภุ าพรเป็ นอาจารย์อีกท่านหนึง่ ที่ไม่ยอมหยุดนิ่งในการค้ นหาสิ่งดีๆ ให้ แก่ลกู ศิษย์ เมื่อมีอาจารย์ ผ้ กู ่อการต่าง
มหาวิทยาลัยชวนมาชิมลางในโครงการ โดยมีคณบดีคนเดิม

อาจารย์มานพ เอี่ยมสะอาด เห็นดีเห็นงาม อาจารย์จงึ เข้ า

ร่วมโดยไม่ลงั เล จากวันนันถึ
้ งวันนี ้ผ่านมา 5 ปี แล้ ว อะไรที่ทาให้ อาจารย์อยูร่ ่วมในโครงการอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาท
สาคัญในการขยายโครงการเข้ าสูส่ าขาและคณะอื่นๆ อาจารย์ได้ มาเล่าเรื่ องราวให้ ฟังกันวันนี ้
“ตอนแรกที่เข้ าร่วมโครงการเพราะว่าอาจารย์ต้น (อ.จักรพันธ์ วิลาสินีกลุ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) มาเป็ นผู้ชวนค่ะ ฟั งแล้ วชอบรูปแบบและวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่มีแนวคิดพาเด็กเรี ยนรู้

จากโจทย์จริง
มหาวิทยาลัย

จากเจ้ าของโจทย์ตวั จริงอย่างภาคประชาสังคม
ได้ แลกเปลี่ยนได้ เห็นงานเพื่อนๆด้ วย

และนักศึกษายังได้ มีโอกาสออกมาเจอเพื่อนๆ

ต่าง

เลยคิดว่าจะได้ เป็ นโอกาสดีที่เราจะได้ ให้ เด็กของเรานาความรู้

ความสามารถที่เรี ยนได้ ออกไปโชว์ศกั ยภาพของตัวเอง”
เชื่อม UNC กับมหาวิทยาลัย
เมื่อมีแนวคิดเช่นนี ้ ในบทบาทที่เป็ นผู้ประสานงานของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับโครงการนี ้
อาจารย์ได้ ทาหน้ าที่เชื่อมโยงอาจารย์กบั นักศึกษาให้ เข้ ามาร่วมเป็ นเวลาถึง 5 ปี แล้ ว ในปี แรกชักชวนนักศึกษาเข้ าร่วมแบบ
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อาสาสมัคร ดึงเด็กที่สามารถครี เอทีฟ ออกแบบ และทากราฟฟิ กได้ เลือกเด็กที่มีความถนัดแต่ละด้ านมารวมกลุ่มกันเป็ นด
รี มทีม “ปี แรกเด็กๆ สนุกกันมาก เด็กได้ ความรู้เรื่ องผัก มีความรู้ในการหาข้ อมูลเชิงลึก ได้ โจทย์จริงที่หลากหลายมากกว่าที่
เราเคยให้ เด็กทา ตรงกับชีวิตประจาวันของเด็กมากขึ ้น ทาให้ สามารถนาความรู้ มาใช้ กับชีวิตประจาวันได้ เด็กได้ มี
โอกาสแสดงศักยภาพ เขามีความมั่นใจ มี portfolio เอาไปสมัครงานได้ ” นัน่ คือจุดเริ่มต้ นของประโยชน์ที่มองเห็นได้
ผลงานปี แรกนักศึกษาเลือกประเด็นเกษตรกรรม ชื่อผลงานตื่นตรา ปลุกผัก (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
https://goo.gl/KAp3qp) โดยอาจารย์สาว ได้ ดงึ เพื่อนๆ อาจารย์ในคณะมาเป็ นที่ปรึกษาด้ วย คือ อาจารย์โกวิท มีบญ
ุ
อาจารย์ชญานิศ ต้ นเทียน และอาจารย์ศรายุทธ ธิบดี เมื่อได้ เครื อข่ายเพื่อนอาจารย์แล้ วพอถึงปี สองก็มีการรันต่ออย่างไม่
ยากเย็น โดยเฉพาะการชักชวนนักศึกษาเพราะชื่อเสียงผลงานของรุ่นพี่ทาให้ ปีนี ้มีนกั ศึกษาเข้ ามาเป็ นอาสาสมัครกันมากขึ ้น
รวมทังเริ
้ ่มชักชวนเพื่อนๆ เข้ ามาช่วยทางานในส่วนต่างๆ เพื่อให้ ได้ ผลงานที่ออกมาดีที่สดุ

“ทำให้ เด็กๆได้ เรี ยนรู้ ว่ำเวลำเขำออกไปทำงำนจริงๆ ศักยภำพของพวกเขำ
ถ้ ำผนึกกำลังกันแล้ ว สำมำรถทำอะไรกันได้ เยอะมำกและใหญ่ มำก”

“รู้สกึ ดีคะ่ ที่นกั ศึกษาเขาได้ ร้ ูจกั กันเอง แล้ วยังทาให้ นกั ศึกษาได้ เห็นว่าการทางานร่วมกับเพื่อนคนอื่นๆ จะทาให้
ผลงานของเขาดีมากขึ ้น การที่เขาชวนคนอื่นเข้ ามา งานจะเพิ่มขอบเขตขึ ้นมาใหญ่ขึ ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ทาให้
เด็กๆได้ เรียนรู้ ว่าเวลาเขาออกไปทางานจริงๆ ศักยภาพของพวกเขา ถ้ าผนึกกาลังกันแล้ ว สามารถทาอะไรกันได้
เยอะมากและใหญ่ มาก”
ในปี สองผลงานชื่อเพราะมีคา่ มากกว่า
ประเด็นทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
https://goo.gl/xGizjn) ปี นี ้นักศึกษาได้ ลงพื ้นที่เรี ยนรู้ ชมุ ชนบ้ านคลองรัว้ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ อาจารย์สาวกับอาจารย์
โกวิท มีบญ
ุ ทาหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยง
พอถึงปี 3 อาจารย์สาวก็เริ่ มทดลองนาเข้ ารายวิชา ชื่อสาขาออกแบบผลิตเว็บไซด์ ของอาจารย์ โกวิท และ
อาจารย์ ศรายุทธ
แต่นาเข้ าแบบไม่เต็มเทอม
และอาจารย์ทงสามท่
ั้
านก็ยงั คงทาหน้ าที่พี่เลี ้ยงซึง่ ในปี นี ้นักศึกษามี
ค่อนข้ างมากจึงแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ 2 ผลงาน ในประเด็นการเรี ยนรู้ 1.ผลงาน Who am I ใครคือฉัน (อ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ ที่ https://goo.gl/jXK6gs) 2. ผลงาน Mongi Day Challenge “แคมเปญท้ าขยับ กับมิชชันเพื่อสุขภาพ” (อ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ https://goo.gl/dTETNM) ความท้ าทายใหม่นี ้กลับไม่ได้ ผลเป็ นไปอย่างที่ต้องการ เด็กๆไม่ได้
สนุกอย่างที่ควรจะเป็ นเพราะไม่ได้ ลงพื ้นที่ เรี ยนแต่ในห้ องเรี ยนเพียงอย่างเดียว การเลือกโจทย์การเรี ยนรู้ที่ทาให้ ต้องค้ นคว้ า
แต่ในห้ อง และเลือกนาเรื่ องที่ตนรู้แล้ วในช่วงมัธยมมาทา ทาให้ ขาดความกระตือรื อล้ นในการทางาน และการซ้ อนทับกับ
การเรี ยนส่วนหนึง่ ทาให้ เด็กรู้สกึ เหนื่อย
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โกวิท มีบญ
ุ

ศรายุทธ ธิบดี

กรชนก ชิดไชย

พรพรรณ เชยจิตร

เมื่อการดีไซน์โครงการเข้ าสู่ห้องเรี ยนยังไม่เป็ นไปอย่างที่คิด ในปี 4 อาจารย์สาว จึงใช้ วิธีเดิมคือให้ นกั ศึกษาสมัครใจ
เข้ ามาเอง โดยดึงนักศึกษาปี 2 (ปี 1 - ปี 3 เป็ นนักศึกษาปี 3) จาก 3 เอก 1. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ออกแบบแอนิเมชัน่ 2. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเว็บและสื่อโต้ ตอบ 3. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการออกแบบเกม มาทางานร่วมกัน โดยอาจารย์สาวดีไซน์ให้ เป็ นลักษณะการทางานโปรเจค “คิดโปรเจคขึ ้นมาแล้ วก็
แบ่งผลัดกันรับผิดชอบว่าแต่ละเอกต้ องทาอะไรกันบ้ างและวางไทม์ไลน์สง่ ต่อชิ ้นงานกันว่า เอกไหนทาอะไรและต้ องเสร็จ
เมื่อไร แยกกันเป็ นสามทีมแต่ผลิตชิ ้นงานเดียวกัน”
“วิธีการนี ้ค่อนข้ างดีคะ่ เหมือนระบบการทางานในชีวิตจริงของเขา ต้ องรับผิดชอบในหน้ าที่ของตัวเองให้ ดี
สุด เหมือนจาลองชีวิตการทางานจริงมาเลย มีเรื่ องความสัมพันธ์ที่ขดั แย้ งเกิดขึ ้น ซึง่ เป็ นธรรมชาติของการทางาน เป็ น
การทาโครงการที่เข้ มข้ นขึ ้น” ในปี นี ้ได้ ผลงานชื่อ boomsharang ในประเด็นสื่อปลอดภัยและสร้ างสรรค์ (อ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ ที่https://goo.gl/iGWT6p) เป็ นการสร้ างสรรค์ผลงานตามความถนัดของนักศึกษา 3 เอกทาให้ ผลงานออกมา
น่าสนใจ
เมื่อเห็นว่าวิธีการในปี 4 ทาให้ เด็กเรี ยนรู้ได้ อย่างสนุก ในปี 5 ก็ใช้ สตู รเดิมนักศึกษาสมัครเข้ ามา ขณะนี ้อยู่
ระหว่างการพัฒนาผลงาน
ในส่วนของการประสานงานให้ โครงการ UNC เข้ าสูร่ ัว้ มหาวิทยาลัย อาจารย์สาวทาหน้ าที่นี ้ได้ อย่างดีเยี่ยม ได้
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ ผ้ บู ริ หารคนล่าสุด ผศ.สมศักดิ์ ชาติน ้าเพชร คณบดีได้ รับรู้ รับทราบ ซึง่ ได้ รับการสนับสนุนอย่าง
เต็มที่ และคณาจารย์ทา่ นอื่นๆได้ ร้ ูจกั และเห็นประโยชน์ ทาให้ เข้ ามาร่วมด้ วย ได้ แก่ อาจารย์ กรชนก ชิดไชย อาจารย์ จาก
คณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา ให้ ความสนใจและนาโครงการเข้ าไปบูรณาการในชันเรี
้ ยนจะน่าสนใจอย่างไร อ่านต่อได้
https://goo.gl/kNqk1H
และอาจารย์ พรพรรณ เชยจิตร เอกลูกค้ าสัมพันธ์ ใช้ วิธีให้ นกั ศึกษาสมัครเข้ ามาร่วมกับ
อาจารย์สาวด้ วย
ทดลองปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
อาจารย์สาวได้ เล่าคร่าวๆ ถึงรูปแบบการเข้ าร่วมโครงการตลอด 5 ปี ที่ผา่ น นอกจากการทาหน้ าที่ประสานเพื่อให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ ประโยชน์จากการเข้ าร่วมโครงการนี ้แล้ ว อาจารย์สาวยังนารูปแบบของโครงการนี ้ไปใช้ อย่างเต็มตัว
ในวิชาที่ตนเองสอน ได้ แก่วิชาเลือกเสรี เรื่องการออกแบบเบือ้ งต้ น ให้ แก่นกั ศึกษาที่เรี ยนธุรกิจ ด้ านการตลาด เรี ยนจบ
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แล้ วไปเป็ นโปรแกรมเมอร์ จึงลองนากระบวนการ UNC เข้ าไปในช่วงของ Final Group Project “ในช่วงนี ้เด็กต้ องมีสินค้ า
หรื อบริ การที่ต้องทาเป็ นงานออกแบบ โลโก้ ออกแบบการตลาด เมื่อก่อนจะเป็ นในลักษณะให้ เขาคิดเอง จึงลองนาไอเดีย
ของ UNC ไปใช้ คือการใช้ โจทย์ จริงและการลงพืน้ ที่”
“ให้ เด็กเรี ยนรู้ จากโจทย์ จริ ง ก็ลองเป็ นโจทย์ ให้ นักศึกษาไปออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ กับลูกค้ า เป็ นการ
rebranding ให้ กับร้ านค้ าในมหาวิทยาลัย ที่มีกว่า 20 ร้ าน ให้ เขาจับคูก่ นั สองคน (ทังห้
้ องมีเกือบ 40 คน) ให้ ไปสัมภาษณ์
หาประวัตคิ วามเป็ นมา สิ่งที่พอ่ ค้ า แม่ค้าอยากได้ การวางแผนตลาด เด็กเขานาความถนัดของตัวเองคือการวางแผน
การตลาด รู้ลกั ษณะของลูกค้ าคือวางขายที่ไหน ตังขายที
้
่ไหน แล้ วก็นามาคูก่ บั เรื่ องของการออกแบบ สุดท้ ายพ่อค้ า แม่ค้า
ได้ โลโก้ ใหม่ มีหน้ าร้ านใหม่”

“ให้ เด็กเรี ยนรู้ จำกโจทย์ จริ ง ก็ลองเป็ นโจทย์ ให้ นักศึกษำไปออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ กับลูกค้ ำ
เป็ นกำร rebranding ให้ กับร้ ำนค้ ำในมหำวิทยำลัย”
“ซึง่ คาดหวังให้ คนที่เราออกแบบให้ เขาได้ ใช้ งานจริงๆ จากงานที่ออกมาจากห้ องเรียน ข้ อดีของการใช้
กระบวนการนี ้คือเด็กได้ ข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ แล้ วการให้ ข้อคิดเห็นในการออกแบบว่าลูกค้ าเขาพอใจกับชิ ้นงาน
หรื อเปล่า แทนที่จะเป็ นอาจารย์จะเป็ นคนบอกว่างานดีหรื อไม่แค่คนเดียว ก็ ให้ ลูกค้ าจริงๆ คือพ่ อค้ า แม่ ค้า มาให้
ข้ อคิดเห็นกับชิน้ งานเด็กด้ วย”
อาจารย์เล่าต่อว่าด้ วยกระบวนการสอนที่เปลี่ยนไป ทาให้ บรรยากาศในห้ องเรี ยนเปลี่ยนไปด้ วย “พอนารูปแบบไปใช้
จริง ค่อนข้ างดีคือกลายเป็ นว่าเด็กไม่ได้ กดดัน เด็กทางานด้ วยความสนุก ทาให้ บรรยากาศในห้ องเรี ยนสนุก เพราะว่า
เวลาเด็กมานาเสนอ จากรูปแบบการนาเสนอที่ซีเรี ยสกลายเป็ นว่าเขามีเรื่ องเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่เขาไปพบเจอมาจริงๆ
ซึง่ ตรงนี ้เป็ นสิ่งที่คนอยากพูด อยากจะนาเสนอ คนฟั งก็ร้ ูสึกสนุก สนใจฟั ง บรรยากาศในห้ องเรี ยนก็จะมีความสนุก คนสอนก็
สนุกไปด้ วย เป็ นที่นา่ พอใจ เพราะว่าสุดท้ ายเด็กเขาทางานออกมา เขาเอางานตรงนี ้ไปให้ เจ้ าของร้ านค้ าเป็ นผู้ประเมินว่า
ชอบงานไหนของเขา คือจะทาให้ เขาได้ เห็นว่ าการที่เขามีความรู้ เรื่ องธุรกิจและด้ านออกแบบควบคู่กันไป ทาให้ เขา
สามารถทาอะไรได้ มากขึน้ ” นี่คือการเรี ยนรู้ของนักศึกษาที่อาจารย์สาวขยายความอยากให้ เด็กๆ เห็น
เมื่อลองนามาใช้ ได้ ผล ในปี ถดั ๆ อาจารย์ก็เล็งที่จะเปลี่ยนโจทย์จากร้ านค้ าในมหาวิทยาลัย เป็ นภาคประชาสังคม
หรื อชุมชนที่อยูใ่ นโครงการพระราชดาริในพื ้นที่จงั หวัดเพชรบุรี ซึง่ มีจานวนมาก แต่ยงั ขาดเรื่ องการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
น่าสนใจ
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เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนตัวเอง
อาจารย์สาวได้ เปลี่ยนกระบวนการสอนของตนเองไปจากเดิม โดยยอมรับว่าที่เปลี่ยนเพราะเข้ าทางที่ตนเองต้ องการ
อยูพ่ อดี “ที่จริงค่ อนข้ างจะเบื่อกับรู ปแบบการสอนเดิมๆ ไม่ ชอบอะไรที่แบบว่ าพูดแล้ วก็ตามที่เราพูด แล้ วก็ให้
เกรด เราก็เบื่อเหมือนกัน พอดีมาเจอรูปแบบ UNC ก็เลยทดลองใช้ ดแู ล้ วก็ชอบ”
นอกจากจะทาให้ ได้ วิธีการสอนแบบใหม่แล้ ว UNC ทาให้ ได้ มมุ มองใหม่ๆ เพิ่มขึ ้นด้ วย “ทาให้ ได้ วิธีคดิ ใหม่ๆ เยอะค่ะ
ได้ เห็นรูปแบบงานใหม่ๆ ค่อนข้ างเยอะ ทาให้ มุมมองเกี่ยวกับการเรียนสายนีเ้ ปลี่ยนไปด้ วย มองว่ าเด็กมาเรียนใน
สายงานนี ้ เด็กสามารถทาอะไรได้ เยอะมาก ไม่ใช่วา่ เด็กที่ทาแอนิเมชัน่ แล้ วต้ องทาเป็ นแต่แอนิเมชัน่ แต่พอเอางานของ
เขาไปบวกกับแอพพลิเคชัน่ ของเพื่อนที่มีความถนัดแบบอื่นก็จะได้ งานอีกแบบหนึง่ และการเข้ าโครงการนี ้ทาให้ เราเห็นงาน
อื่นๆ มากมาย ทาให้ เรารู้สกึ ว่าเรามีเรื่ องเล่า ยกตัวอย่างให้ เด็กฟั งได้ วา่ สิ่งที่กาลังเรี ยนอยู่ สิ่งที่อาจารย์ กาลังสอนสามารถไป
ต่อยอดอะไรได้ อีกมากมาย”
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และได้ วิธีคิดการทางานออกแบบเพิ่มด้ วย “เมื่อก่อนเราทางาน เราคิดถึงตัวงานเพียงอย่างเดียวว่าจะออกมาเป็ น
แบบไหน มันต้ องน่าสนใจนะ แต่ที่มาที่ไป ลักษณะวิธีคดิ ก่อนที่จะมาเป็ นงานเราไม่ได้ คดิ ถึงเลย ไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับการ
นาทฤษฏีบางอย่างเข้ ามาสร้ างเพื่อทาให้ ตวั งานดูสมเหตุสมผลมากขึ ้น
แต่พอได้ เข้ าร่วมเวิร์คช้ อปการนาเสนองานของ
นักศึกษา ได้ เห็นงานของนักศึกษาจุฬา เด็กเขามีการอธิบายตัวงาน มีทฤษฏีอ้างอิง มีลักษณะการคิดงานที่เป็ น
ระบบมากกว่ า ก็ทาให้ เราเห็นมุมมองใหม่ๆ ทาให้ เรากลับมาให้ ความสาคัญกับงานในช่วง pre production มากขึ ้น แล้ ว
นาสิ่งที่เห็นในเวิร์คช้ อปมาถ่ายทอดให้ นกั ศึกษาฟั ง แล้ วชวนนักศึกษาลองคิดแบบนี ้ดูบ้าง ทาให้ เขาได้ ไปหาความรู้ เพิ่มในเชิง
ทฤษฏีเพิ่มขึ ้นด้ วย”
นอกจากได้ เรี ยนรู้ไปพร้ อมๆ กับนักศึกษาในเวทีเวิร์คช้ อปแล้ ว ดีกรี ความคิดภาคสังคมของอาจารย์ก็เข้ มข้ นและมี
ความมัน่ ใจมากขึ ้น “เราก็ให้ ความสาคัญกับเรื่องปั ญหาสังคมมากขึน้ เมื่อก่อนจะรู้สกึ เฉยๆ แต่พอมาทาโครงการนี ้ ทา
ให้ มีทัศนคติเชิงบวกว่ าเรื่ องปั ญหาสังคมจะต้ องอยู่ในสายอาชีพของอาจารย์ พวกเราควรให้ ความสาคัญเพราะว่ า
อาชีพของอาจารย์ จะเป็ นคนที่สอน และปั ้นเด็กคนหนึ่ง ถ้ าเรามีเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่ อสังคม ถ้ าเราจะ
สอนเด็กให้ มีเรื่องนีไ้ ด้ อาจารย์ ต้องมีทัศนคติและประสบการณ์ เกี่ยวกับเรื่องนีด้ ้ วย เพราะถ้ าเราพูดขึ ้นมาลอยๆ เรา
ก็ยงั ไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูด ก็ไม่ควรมาสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ แต่สาหรับอาจารย์ที่ผา่ นโครงการมา 5 ปี เรามีความมัน่ ใจว่าสิ่ง
ที่เราทานัน้ เราทาเพื่อสังคมด้ วย เพราะฉะนันเวลาเราสอน
้
เราจะถ่ายทอดความคิดตรงนี ้ออกมาค่อนข้ างดีและมีความ
มัน่ ใจ”อาจารย์สาวกล่าว
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ฝั งชิพลูกศิษย์ มองเห็นปั ญหาสังคมใกล้ ตัว
สิ่งที่อาจารย์สาวกาลังทาอยู่นี ้ ได้ ตรงกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเห็นมหาวิทยาลัยเป็ นศูนย์กลางการ
ออกแบบและงานสร้ างสรรค์ และตรงกับเป้าหมายของคณะที่ต้องการผลิตนักศึกษาที่สามารถผลิตสื่อสร้ างสรรค์สงั คม และ
ตรงกับเป้าหมายของเครื อข่าย UNC ที่ต้องการให้ นกั ศึกษาได้ พฒ
ั นาทังทั
้ กษะวิชาชีพ ทักษะการทางาน และทักษะชีวิต ไป
พร้ อมๆ กับการเสริมสร้ างสานึกความเป็ นพลเมือง เพราะฉะนันสิ
้ ่งที่อาจารย์กาลังทานี ้ได้ ตอบโจทย์ทกุ เป้าหมายเลยทีเดียว
การเข้ าร่วมโครงการนี ้ของนักศึกษา นอกจากจะได้ ใบเบิกทางในการไปทางานในอนาคตแล้ ว อาจารย์สาวยังหวังว่า
จะได้ ปลูกฝังเรื่ องของจรรยาบรรณเข้ าไปด้ วย “สิ่งที่เขาได้ มาเรี ยนรู้ในโครงการนี ้ มีผลต่อตัวเขาและอาชีพเขา อาชีพคนทา
สื่อ จะมีเรื่ องของจรรยาบรรณอยูใ่ นสายอาชีพด้ วย เรื่ องพวกนี ้อาจารย์ต้องปลูกฝังอยู่ในการเรี ยนการสอนอยูแ่ ล้ ว แต่พอเด็ก
ได้ เข้ ามาอยูใ่ น UNC เหมือนเป็ นการเพิ่มแรงรับรู้ เกี่ยวกับเรื่ องนี ้มากยิ่งขึ ้นไปอีก คิดว่าจะทาให้ เขาไม่ เพิกเฉยต่ อ
ปั ญหา คนที่เข้ ามาทาตรงนี ้ส่วนมากสิ่งที่เขาได้ รับไป เขาจะเริ่มเห็นว่ าอะไรที่มันอยู่รอบตัวเขามีความสาคัญ ปั ญหา
สังคมไม่ ได้ ไกลตัวเขา เราจะเห็นว่าวิธีการออกแบบอะไรง่ายๆ ประโยคง่ายๆ ประโยคที่เรี ยงจากสื่อออกไป ก็สามารถเพิ่ม
ความสนใจให้ สงั คมได้ จึงเห็นว่าเด็กที่มีความสามารถในด้ านนี ้อยูแ่ ล้ ว มาทาโครงการนี ้ เพียงคุณทาอะไรขึน้ มาที่คิดถึง
คนอื่นจะเป็ นสิ่งที่เป็ นประโยชน์ มาก” อาจารย์สาวกล่าวตบท้ าย
นี่เป็ นตัวอย่างของครู ยุคใหม่ ไม่ เน้ นสอน แต่ เน้ นการจัดการเรี ยนรู้ ครู ยุคใหม่ ต้องสอนให้ น้อย ให้ ลูกศิษย์
เรี ยนได้ เยอะๆ และช่ วยดาเนินการให้ ศิษย์ ได้ ฝึกทักษะ การฝึ กลูกศิษย์ ทาเอง ครู ช่วยแนะ ปรั บจากการสอนไปสู่
Active Learning (หนังสือการสร้ างการเรี ยนรู้ส่ศู ตวรรษที่ 21 : ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช)

*เครือข่ ายมหาวิทยาลัยสร้ างสรรค์ สังคม (University Network for Change : UNC) เป็ นการรวมตัวของ
ผู้บริหาร
และคณาจารย์จากคณะวิชาที่สอนด้ านศิลปะและการออกแบบเพื่อการสื่อสารของมหาวิทยาลัยทังใน
้
กรุงเทพมหานครและภูมิภาค ที่ตระหนักถึงบทบาทสาคัญของมหาวิทยาลัย ในการสร้ างศิลปิ นและนักออกแบบเพื่อการ
สื่อสารรุ่นใหม่ที่มีสานึกความเป็ นพลเมือง และสามารถสร้ างสรรค์สื่อเพื่อสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการพัฒนา
สังคมไทย โดยมีคณะทางาน UNC ขับเคลื่อนการทางานร่วมกันภายใต้ โครงการเครื อข่ายมหาวิทยาลัยสร้ างสรรค์สงั คมเพื่อ
ประเทศไทยที่นา่ อยู่ (University Network for Change : UNC) มาตังแต่
้ ปี 2557 ด้ วยการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมา
จล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรภาคประชาสังคม
สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้ างสรรค์
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