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แบบฟอร์มการเขียนแบบสอบประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 

 
 

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง   อาจารย์ดน ุ ภูม่าล ี  คณะ ศิลปะและการออกแบบ 

 

2. ชื่อ-สกุล ผู้บนัทกึ อาจารย์ชินภศัร์ กนัตะบตุร    คณะ ศิลปะและการออกแบบ 

อาจารย์สริดา ไวยาวจัมยั  คณะ ศิลปะและการออกแบบ 

 

3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่าเร่ือง   

ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจําสาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

 

4. เร่ืองที่จะเล่า 

การจดัการเรียนการสอนโดยให้นกัศกึษาใช้วิชาชีพด้านการออกแบบนิเทศศิลป์สร้างงานออกแบบสือ่สาร  

เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ในแก้ปัญหาของสงัคมชมุชน เพ่ือให้สงัคมมีความนา่อยูข่ึน้ 

 

5. บริบทหรือความเป็นมาของเร่ืองที่เล่า 

ปัจจบุนัสงัคมโดยรอบมหาวิทยาลยั หรือแม้แตร่อบตวันกัศกึษาเองจะพบวา่มีปัญหาสะสมอยูม่ากมาย  สว่นใหญ่

ไมไ่ด้รับการแก้ไข แตย่งัถกูลมืเลอืน และบางปัญหาก็เป็นปัญหาระดบัประเทศอีกด้วย   จึงกําหนดให้นกัศกึษาได้ค้นคว้า 

และทําความเข้าใจถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้  กระทัง่คิดวิธีแก้ไขปัญหาเหลา่นัน้ โดยใช้วิชาชีพ สร้างงานออกแบบนิเทศศิลป์ 

เช่น การนําเสนอปัญหาทางสงัคมตา่งๆ ด้วยสือ่รณรงค์ท่ีนา่สนใจ เพ่ือทําให้สงัคมได้ตระหนกัถงึภยัอนัตรายท่ีเกิดขึน้ 

และจะได้เฝา้ระวงั หรือปรับเปลีย่นพฤติกรรม อนัเป็นเหตใุห้ลดปัญหา รวมไปถึงการออกแบบสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์

ให้กบัโครงการ และกิจกรรมตา่งๆในสงัคม ทัง้นีเ้พ่ือทําให้สงัคมมคีวามนา่อยูข่ึน้ 

เครือขา่ยมหาวิทยาลยัสร้างสรรค์สงัคม (University Network for Change : UNC) โครงการเสริมสร้างพลงัเยาวชน

สร้างสรรค์สือ่เพ่ือสงัคมท่ีนา่อยู ่ผลงาน 7 กลุม่ 5 มหาวิทยาลยัได้แก ่คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร           
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร มหาวิทยาลยัศิลปากร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั               
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสติ     
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ด้วยความเช่ือวา่ เยาวชนไทยในวยัเรียนหรือ วยัรุ่น ในยคุปัจจบุนั เป็นวยัท่ีพร้อมจะออกไปเรียนรู้โลกกว้าง ดงันัน้

ผู้ใหญ่ต้องเปิด “โอกาส” และ “พืน้ท่ี”การเรียนรู้ให้กบัพวกเขาได้เรียนรู้ชีวิตจริงปัญหาจริง และคอยทําหน้าท่ีเป็น “ครูฝึก”        

(Coach) ด้วยการตัง้คําถามกระตุ้นคิดกระตุ้นให้สงสยั และการค้นคว้าหาคาํตอบ ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา ตลอดจน

ให้กําลงัใจและสนบัสนนุในบางเร่ืองเพ่ือให้เมลด็พนัธุ์พลเมืองเหลา่นีเ้ติบโตงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ท่ีเข้มแขง็ เป็น

พลเมืองตื่นรู้ และเป็นผู้ช่วยแก้ไข หรือบรรเทาปัญหาตา่ง 10 เครือขา่ยมหาวิทยาลยัสร้างสรรค์สงัคมท่ีเกิดขึน้ในสงัคมให้

คลีค่ลายหรือสร้างการเปลีย่นแปลงช่วยสร้างสรรค์สงัคมไทยให้นา่อยูไ่ด้ โครงการเครือขา่ยมหาวิทยาลยัสร้างสรรค์สงัคม

นบัเป็นอีกหนึง่การขบัเคลือ่นเพ่ือให้มหาวิทยาลยั ปรับกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบัสงัคมใช้ศกัยภาพ

ของภาควิชาการ มาสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมตามแนวทาง “มหาวิทยาลยัรับใช้สงัคม” ซึง่เป็นอีกหนึง่แรงขบัเคลือ่นท่ีจะ

ช่วยปฏิรูปการศกึษาของประเทศเกิดผลสาํเร็จ 
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6. วิธีการหรือขัน้ตอนที่ทาํให้เกิดความสาํเร็จ 

1. ให้นกัศกึษาแบง่กลุม่ และมองปัญหารอบตวัวา่มีปัญหาใดท่ีนา่สนใจ โดยให้ใช้การค้นคว้าเชิงลกึ และ 

นําปัญหาเหลา่นัน้มานําเสนอเพ่ือนๆหน้าชัน้เรียน 

 2.  ให้นกัศกึษาจบัฉลากเลอืกหวัข้อของเพ่ือนกลุม่อ่ืน เพ่ือนํามาค้นคว้าและผลติสือ่เพ่ือแก้ปัญหาเหลา่นัน้ 

 3.  ให้นกัศกึษานําเสนองานค้นคว้าจากหวัข้อท่ีจบัฉลากได้ 

 4.  ผลติสือ่รณรงค์ในรูปแบบตา่งๆ ตามท่ีเหมาะสม 

 5.  นําเสนอผลงานนกัศกึษาในรูปแบบนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้ โดยผา่นโครงการ 

มหาวิทยาลยัสร้างสรรค์สือ่เพ่ือสงัคมนา่อยู ่อาทิ 

 

สื่อรณรงค์เพื่อการปฎิรูปโครงสร้างการจัดสรรที่ดินในประเทศไทย 

ชื่อผลงาน :  สือ่รณรงค์เพ่ือการปฎิรูปโครงสร้างการจดัสรรท่ีดินในประเทศไทย  

ประเด็น :  ท่ีดิน  

จัดทาํโดย : คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสติ  

รูปแบบการนําเสนอ 

   เว็บไซต์ โปสเตอร์ หนงัสอืพิมพ์ 

รายชื่อนิสติ/นักศึกษา    

นางสาวณิชา ภิรมย์แก้ว นางสาววรรณวมิล ใยกล้า นายณฐัพงศ์ จินดาลกัษณ์ นายพงศธร คุ้มปล ี 

นางสาวเมธาพร เจริญพร นายดาํริ หล้าคอม อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดน ุภูม่าล ี

แนวความคดิ :  

จากขา่วตา่งๆ ตามทีวแีละหน้าหนงัสอืพิมพ์ หรือสือ่ตา่งๆ จะเห็นปัญหาการความเหลือ่มลํา้ทางสงัคม คณุภาพชีวติ

ของผู้คนยิง่ถ่ีหา่ง ความเหลือ่มลํา้ก็มากขึน้เทา่นัน้ ปัญหาการเอาเปรียบระหวา่งคนชัน้สงูคนชัน้กลาง และคนชัน้ลา่งจึง

เกิดขึน้อยา่งชดัเจน โดยอาศยัข้อได้เปรียบทางการเงิน ความรู้ ปัญหาเร่ืองโครงสร้างการจดัสรร “ท่ีดิน” หรือ “ท่ีทํากิน” 

เป็นปัญหาหนึง่ท่ีถกูนําเสนอพดูถึงอยูบ่อ่ยๆ ซึง่ปัญหาเหลา่นีม้กัมีอายอุยูไ่ด้ไมน่าน…ไมใ่ช่เพราะถกูแก้ แตเ่หตผุลคือคน

ไทยขีล้มื...การเลอืกทําสือ่หวัข้อนีเ้พราะไมอ่ยากให้ทกุคนแค ่”รับรู้” ถึงปัญหา แตอ่ยากให้ “รู้สกึ” ถึงหวัใจของคนท่ีถกู

กระทํา และพร้อมท่ีจะช่วยกนัแก้ปัญหา  

 
ชมผลงานได้ที ่
https://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292#publishing/998/9714 

 

 

 

 

 

https://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292#publishing/998/9714
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ชื่อผลงาน :  (IM) PORTFOLIO พอร์ทโฟลโิอข้ามชาต ิ

ประเด็น :  แรงงานและกลุม่ชาติพนัธ์ 

จัดทาํโดย :  คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลยัรังสติ 

รายชื่อนิสติ/นักศึกษา : 

นายธีรพฒัน์ พว่งเฟ่ือง นายพงศธร คุ้มปล ีนายธิตวิฒัน์ เหลา่วานิชธนรัชต์ นายเอกวิทย์ สมนัเลาะ 

นางสาวนิชดา อรัณยกานนท์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดน ุภูม่าล ี

พืน้ที่เรียนรู้ : ตลาดไท / ตลาดสีม่มุเมือง (แรงงานเข็นผกั)site กอ่สร้าง 

แนวความคดิ : 

 นําเสนอเร่ืองของแรงงานข้ามชาติและการอยูร่่วมกนักบัคนไทยโดยนําเสนอด้านดีของแรงงานข้ามชาต ิ

ผา่นผลงานของพวกเขาทาง Social network ให้คนไทยได้เห็นเพ่ือเป็นการปรับมมุมองคนไทยให้มองเห็น 

ด้านดีของแรงงานข้ามชาต ิ

รูปแบบผลงาน : Print Ad / Portfolio  

โค้ดคาํพูด :  

“เข้าไปแคมป์งานเขามามีความรู้สกึคือเขาเป็นอยูล่าํบากกวา่คนไทยเยอะเพราะเขาต้องการมาบ้านเราเพ่ือพึง่ พา

อาศยัเรา เราต้องเป็นผู้ชว่ยเหลอืเขา แล้วผมคิดวา่ผมเป็นนกัออกแบบ แล้วเราจะออกแบบอะไรละเพ่ือช่วยเหลอืเขา” 

การดาํเนินการ 

หลงัจากได้ฟังข้อมลูจาก workshop ครัง้ท่ี1 นกัศกึษามหาวิทยาลยัรังสติเลอืกผลติสือ่สร้างสรรค์ในประเด็นแรงงาน

ข้ามชาติและกลุม่ชาติพนัธุ์ในพืน้ท่ีจริงโจทย์จริง โดยเน้นความสาํคญัตรงประเด็น“ทิฐิ”ของคน ไทยท่ีมีตอ่แรงงานข้าม

ชาติ เพ่ือบิดมมุมองของคนไทยท่ีมีตอ่แรงงาน ข้ามชาติ อยากให้คนไทยมองวา่คนไทยเองก็มีความต้องการแรงงาน ตา่ง

ด้าวเพ่ือมาทํางานโดยเฉพาะงานบางอยา่งท่ีคนไทยไมทํ่า จงึอยากให้ทําดีตอ่พวกเขาให้พวกเขามพืีน้ท่ีในสงัคมบ้าง 

ศึกษาจากสิ่งใกล้ตัว 
หลงัจากจบกระบวนการ workshop ครัง้ท่ี 1 นกัศกึษามีเปา้ หมายในการทาสือ่ท่ีคอ่นข้างชดัเจนคอื การลดทิฐิของ

คนไทยท่ีมีตอ่ แรงงานข้ามชาติ ในการลงพืน้ท่ีนัน้นกัศกึษาเลอืกลงพืน้ท่ีด้วยตนเอง โดยเลอืกพืน้ท่ีใกล้มหาวิทยาลยัท่ีมี

แรงงานข้ามชาติจานวนมาก เช่น ตลาดสีม่มุเมือง ไซต์งานก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยมคีวามตัง้ใจจะถ่ายวีดีทศัน์ความ

เป็นอยูข่องแรงงานข้ามชาติ และสมัภาษณ์ถงึความรู้สกึของพวกเขาท่ีมีตอ่ประเทศไทย 
 

ความท้าทาย 
การลงพืน้ท่ีครัง้นีทํ้าให้นกัศกึษาพบความท้าทายในเร่ืองของการ เก็บข้อมลูเชิงลกึกบักลุม่เปา้หมายท่ีเป็นแรงงาน

ข้ามชาติ เน่ืองจาก แรงงานข้ามชาติอยูใ่นสภาวะท่ีไมส่ามารถพดูความรู้สกึจริงๆๆตอ่ห้านาย จ้างนายหรือหวัหน้าคนงาน

ได้ ดงันัน้แม้วา่นกัศกึษาจะพบตวัแรงงาน ข้ามชาติ และนายจ้างอนญุาตให้สมัภาษณ์แตก่ลบัสง่คนมาเฝา้ดกูาร

สมัภาษณ์อยู ่ใกล้ๆ  ทําให้นกัศกึษารู้สกึวา่แรงงานต้องการพดูอะไรบ้างแตไ่มส่ามารถพดูได้ 
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บทบาทของอาจารย์พี่เลีย้ง 

อาจารย์ดนใุช้วิธีปลอ่ยให้นกัศกึษาคดิเองวา่จะลงพืน้ท่ีไหน โดยให้ข้อคิดแก่นกัศกึษาในการลงพืน้ท่ีวา่ ให้ลองดวูา่

จะลงพืน้ท่ีไหนท่ีจะไมเ่ป็นการเสยีเวลา ไมเ่ป็นการข่ีช้างจบัตัก๊แตน ให้นกัศกึษาสบืค้นข้อมลูวา่มี Case study ดีๆท่ีไหน

บ้าง เอาสิง่ท่ีใกล้ตวัเราไว้ก่อน สิง่แรกท่ีอาจารย์เตือนนกัศกึษาคือ “ในฐานะท่ีเราเป็นผู้ รับสือ่อยา่งเดียวในตอนแรก อยา่

เพ่ิงเช่ือทกุอยา่งท่ีเก่ียวกบัข้อมลูท่ีได้ยินมา ให้ลองพิสจูน์วา่ จริงๆแล้วสิง่ท่ีเกิดขึน้เป็นไปในรูปแบบไหน ค้นหาและ

เปรียบเทียบ กบัสิง่ท่ีไปประสบจริงในการลงพืน้ท่ี 
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https://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292#publishing/998/11863 

ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  เครือขา่ยมหาวิทยาลยัสร้างสรรค์สงัคม (University Network for Change : UNC)

ชมวดิีโอนําเสนอผลงานของโครงการนีท้ัง้หมดได้ท่ี  www.youtube.com/playlist?list=PLAfzXIqohnVzWDMIji7sqbf9emN-5G7LX

 

7. เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ทาํให้เกดิความสาํเร็จ 

การให้ข้อมลูเบือ้งต้นแก่นกัศกึษา เช่น แหลง่ขา่ว NGO แหลง่ข้อมลูเบือ้งต้น เพ่ือจะได้ข้อมลูท่ีถกูต้อง การคดัเลอืก 

แหลง่ขา่ว 

 

8. ผู้ที่มีส่วนร่วมทาํให้เกิดความสาํเร็จ และบทบาทของบุคคลนัน้ 

 1. หวัหน้าสาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบ   

     รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา  

  2. นกัศกึษาในชัน้เรียน 

  3. มลูนิธิสยามกมัมาจล สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 

 

9. อุปสรรคหรือปัญหาในการทาํงาน และแนวทางแก้ปัญหา/อุปสรรค์ดังกล่าว 

ผู้ เรียนต้องใช้เวลานอกห้องเรียนในการทํากิจกรรมนีซ้ึง่ถ้าผู้ เรียนไมส่ามารถแบง่เวลาในการทํากิจกรรมนีไ้ด้จะทําให้

เกิดปัญหากบัตวันกัศกึษาเอง รวมถึงปัญหาด้านงบประมาณเพราะบางปัญหาจะต้องค้นคว้าเก็บข้อมลูโดยการลงพืน้ท่ี

ซึง่บางพืน้ท่ีอยูต่า่งจงัหวดั 

 

10. ผลลัพธ์หรือความสาํเร็จที่เกิดขึน้คือ 

นกัศกึษาได้ใช้ความสามารถในวชิาชีพ ช่วยสร้างสรรค์สงัคมชมุชนให้นา่อยู ่นกัศกึษาได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงตา่งๆ 

เก่ียวกบัปัญหาสงัคมชมุชน และได้ฝึกคิดหาต้นเหตเุพ่ือแก้ปัญหา 

 

11. การเรียนรู้ของผู้เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ความสาํเร็จดังกล่าว 

 ได้ความรู้ด้านการพฒันารูปแบบ การจดัการเรียนการสอน 

 

12. สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ หรือทัศนะคต)ิ ของผู้เล่าเร่ือง 

เกิดความเข้าใจและความชํานาญในการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจดัการเรียน             

การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง เกิดเครือขา่ยให้ประโยชน์กบัสงัคมและชมุชน 

 

13. ผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เล่าเร่ือง คือ 

 ผลงานในรูปแบบนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับรู้ โดยผา่นโครงการมหาวิทยาลยัสร้างสรรค์สือ่เพ่ือ

สงัคมนา่อยู ่ด้วยสือ่รณรงค์เพ่ือการปฎิรูปโครงสร้างการจดัสรรท่ีดนิในประเทศไทย สือ่รณรงค์ (IM) PORTFOLIO 

พอร์ทโฟลโิอข้ามชาติ ประเด็นแรงงานและกลุม่ชาติพนัธ์นําเสนอเร่ืองของแรงงานข้ามชาติและการอยูร่่วมกนักบัคนไทย

โดยนําเสนอด้านดีของแรงงานข้ามชาตผิา่นผลงานของพวกเขาทาง Social network ให้คนไทยได้เห็นเพ่ือเป็นการปรับ

มมุมองคนไทยให้มองเห็นด้านดขีองแรงงานข้ามชาต ิ

https://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292#publishing/998/11863
http://www.scbfoundation.com/index.php?project_id=998
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAfzXIqohnVzWDMIji7sqbf9emN-5G7LX

