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Inspiration” หัวใจสําคัญของนิสิต มศว
มศว เผยนโยบายด้ านการศึกษาสร้ างแรงบันดาลใจให้ นิสิตผ่ านคลิปวีดโี อ you tube เนือ้ หาสาระ
มีประโยชน์ ต่อนิสิตและคณาจารย์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม อีกทัง้ ยังเน้ นสร้ าง
แหล่ งชุมชนชวนนิสิตหันหน้ าทํากิจกรรมมากกว่ าเข้ าผับ ดื่มแอลกอฮอล์

ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ กล่ าวว่ า มศว มี
แนวคิดที่ชัดเจน เราเริ่มที่แรงบันดาลใจ (inspiration) ซึ่งเป็ นสิ่งที่สาํ คัญ ไม่ ว่าจะเป็ นนิสิตหรื อ
เป็ นบัณฑิต แต่ คือสําหรับความเป็ นมนุษย์ ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะทําให้ มนุษย์ คนหนึ่งเดินเส้ น
ทาง มีพฤติกรรมหรื อทุ่มเทเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ในด้ านการศึกษา ถ้ านิสิตมีแรงบันดาลใจ ว่าเมื่อเข้ าสู่ มศว เพื่อเติมเต็มศักยภาพ เพื่อจบไปเป็ นสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว เป็ นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศ ก็จะทําให้ การเรี ยนการสอนภายในมหาวิทยาลับเป็ น
เรื่ องง่าย เราจะไม่เจอปั ญหาในเรื่ องหลักสูตรดี อาจารย์ดี บรรยากาศดีแต่เด็กหนีเรี ยน เราจะไม่เจอ
เหตุการณ์วา่ ห้ องสมุดดี คอมพิวเตอร์ ดี แต่เด็กไม่ใช้ แรงบันดาลใจจึงเป็ นสิ่งที่สําคัญ เราจึงทําเป็ นรูปธรรม
โดย
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1. ให้ นิสิตหาคลิปของ you tube ที่ช่วยสร้ างแรงบันดาลใจ ทําให้ เกิดแรงบันดาลใจต่อตัวนิสิต อาจารย์
และต่อบุคคลทัว่ ไป โดยมหาวิทยาลัยมีรางวัลให้ เล็กน้ อย ใช้ เวลา 2- 3 เดือนก็เรี ยบร้ อย คลิปที่ได้ รางวัลจะ
ถูกนําไปเปิ ดตามกลุม่ นิสติ อาจารย์และบุคลากรของทางมหาวิทยาลัย
2. ให้ นิสิตสร้ างคลิปขึ ้นเอง รางวัลจะสูงกว่าอันแรก อาจจะสัก 10,000 บาท แต่มีวตั ถุประสงค์เดียวกันคือ
เพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ
3. ภาพยนต์ที่คดั ไว้ แล้ ว 15 เรื่ อง ที่เนื ้อหาเป็ นประโยชน์ตอ่ นิสติ และอาจารย์มาจัดฉายทุกสัปดาห์ สําหรับ
ที่ประสานมิตรจะจัดฉายที่ห้องฉายภาพยนตร์ ชนั ้ 4 ส่วนที่องครักษ์ จะฉายเป็ นลักษณะหนังกลางแปลง
4. เชิญคนต้ นเรื่ องจากรายการ “คนค้ นคน” มาเป็ นวิทยากรบรรยาย
"ทัง้ 4 ข้ อ เกิดเพราะวัตถุประสงค์เดียวคือเพื่อให้ นิสิตและบุคลากรของ มศว เกิดแรงบันดาลใจ เมื่อ
เขามีแรงบันดาลใจแล้ ว มศว เกือบจะไม่ต้องใช้ วิธีการเคเวลาเข้ าเรี ยนสําหรับนิสิต หรื อว่าเด็กเข้ าห้ องสมุด
หรื อไม่หนีไปเที่ยวกลางคืนหรื อไม่ แรงบันดาลใจจะเป็ นภูมิค้ มุ กันตัวที่สําคัญมาก ทังนี
้ ้ก็จะต้ องมีการปรับ
สิ่งแวดล้ อมให้ สอดคล้ องกันไปด้ วย เช่น การปรับปรุงห้ องสมุด การปรับปรุงห้ องนํ ้า การเพิ่มความเร็ ซของ
ระบบอินเตอร์ เน็ต ปรับสภาพแวดล้ อมให้ นิสิตรู้สกึ สนุกไปกับการเรี ยน สนุกกับการใช้ ชีวิต สร้ างบรรยากาศ
เช่น ระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยก็ได้ ปรับเปลี่ยนเวลาการปิ ดแสงสว่างที่ มศว ประสานมิตร และ
องครักษ์ จาก 20.00 น. เป็ น 23.00 น. เพราะนิสิตเหล่านี ้ยังคงมีกิจกรรมของเขา เช่น การซ้ อมลีดเดอร์
และกําลังพิจารณาจัดสร้ างโรงภาพยนต์เล็กๆ ที่องครักษ์ เพราะมีเด็กอยูห่ อพักนี ้ถึง 5,000 คน
ขณะนี ้กําลังคิดจะเปิ ดแหล่งชุมนุมของนักศึกษาจะเป็ นลักษณะเหมือนผับ แต่มี่การดื่มเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ไม่มีการสูบบุหรี่ ไม่มีการแต่งตัวที่ไม่เหมาะสม เครื่ องดื่มที่นี ้จะเป็ นนํ ้าผลไม้ มีนม มีเพลงให้
ฟั ง แต่มีบรรยากาศอยางที่วยั รุ่นต้ องการเพื่อตรึงเด็กจํานวนหนึง่ ที่ไม่เล่นกีฬา หรื อบางพวกที่ชอบไปเตร่ๆ
อยูน่ อกมหาวิทยาลัยในตอนเย็นๆ เพื่อให้ กลับเข้ ามาอยูข่ ้ างใน นี่ก็เป็ นการสร้ างแรงบันดาบใจ อาจารย์
พร้ อม เด็กตังใจศึ
้ กษาเล่าเรี ยนก็จะก้ าวไปสูค่ วามเป็ นเลิศความดีของเด็กจะมาก่อนความเก่งหรื อความ
เป็ นเลิศทางด้ านวิชาการด้ วย" อธ.มศว กล่าวปิ ดท้ าย
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