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1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง     ดร.วรชาติ เฉิดชมจนัทร์  คณะวชิา/หน่วยงาน  คณะกายภาพบ าบดั 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ       ดร.อรพินท ์จิตตวสุิทธิกลุ คณะวชิา/หน่วยงาน  คณะกายภาพบ าบดั 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 ผูข้บัเคล่ือนเร่ืองการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย ์

4.  เร่ืองทีเ่ล่า    

 Humanized Care 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

คณะกายภาพบ าบดั ท างานวจิยัโดยใชแ้บบประเมินบุคลิกภาพดา้นในของนกัศึกษาปี 1 โดยวดัทั้งหมดสิบหา้
ดา้น เช่น ความตอ้งการสมัฤทธิผล ความตอ้งการพ่ึงตวัเอง ความกา้วร้าว ความเป็นผูน้ า การยอมรับความเปล่ียนแปลง 
ฯลฯ  ผลส ารวจพบวา่เด็กรุ่นใหม่ไม่คาดหวงัผลส าเร็จ ไม่ตอ้งการพ่ึงตวัเองเท่าไหร่ ไม่ค่อยยนิดีท่ีจะช่วยเหลือคนอ่ืน มี
ความกา้วร้าวสูง ภาวะความเป็นผูน้ านอ้ย แต่ยงัมีความตอ้งการความช่วยเหลือจากคนอ่ืนมาก หากจะสรุปแบบตดัสิน 
คือ เด็กไม่มีฐานของการเป็นนกักายภาพบ าบดัท่ีจะไปดูแลผูป่้วยดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์การเป็นนกักายภาพบ าบดัท่ีมี
หวัใจความเป็นมนุษย ์ คือ นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการฟัง สามารถฟังความทุกขข์องคนอ่ืนได ้ มีความพยายามท่ีจะเอาชนะ
ความทุกขค์วามเจ็บป่วยของคนไดต้ามทกัษะวชิาชีพอยา่งเตม็ความสามารถ ไม่น่ิงเฉยต่อความตอ้งการเลก็ๆนอ้ยๆของ
คนไขท้ั้งทางตรงและทางออ้ม ตอ้งกลา้เอาตวัเองเขา้ไปแบกรับความทุกขจ์ากความเจบ็ป่วยของคนไข ้ ไม่ใช่คิดแค่วา่
คนไขค้นน้ีฉนัไม่ใช่เจา้ของไข ้ไม่ใช่หนา้ท่ีของฉนั ฉนัไม่ตอ้งท าอะไร และท่ีส าคญัคือตอ้งซ่ือสตัยต์่อตวัเองและผูอ่ื้นทั้ง
ต่อหนา้และรับหลงั ผลจากการท าแบบประเมินบุคลิกภาพดา้นในของนกัศึกษาชั้นปี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ตน้ทุนเด็กมี
ปัญหา จะท าอยา่งไรถึงจะท าใหเ้ด็กมีการพฒันาดา้นในเติบโตข้ึนไปเป็นนกักายภาพบ าบดัท่ีมีหวัใจความเป็นมนุษย ์และ
ท่ีน่าสนใจ คือ ปรากฏการณ์น้ีพบกบันกัศึกษาในยคุท่ีความเจริญทางดา้นวตัถุน าหนา้ศีลธรรม ท าใหเ้ด็กทัว่ไปไม่วา่จะ
เป็นเด็กท่ีเรียนอยูใ่นคณะใด หรือสถาบนัใด ก็จะมีบุคลิกท่ีคลา้ยๆ กนัตามผลการประเมิน คณะกายภาพบ าบดั จึงมี
แนวคิดท่ีจะน าผลการประเมินดงักล่าวไปใชใ้นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มการศึกษาทางดา้นการแพทย์
และวทิยาศาสตรสุขภาพ ท่ีเรียกวา่ จิตตปัญญาศึกษา ดว้ยการจดัอบรมเชิงวชิาการ/บริการวชิาการใหก้บัอาจารย ์บุคลากร
ทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งในการขบัเคล่ือนงานดา้นการศึกษาเพ่ือความเป็นมนุษย ์

จากผลงานวจิยัในช่วงแรกเขา้ คณะไดป้รับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาศกัยภาพ
นกัศึกษาตลอดหลกัสูตรและเม่ือประเมินผลใหม่อีกคร้ัง พบวา่ นกัศึกษามีคุณภาพภายในท่ีดีข้ึนอยา่งชดัเจน มีเอกลกัษณ์
เฉพาะท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติเม่ือเทียบกบันกัศึกษาท่ีไม่ผา่นกระบวนการ 

 
6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มส่ีวนร่วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

กิจกรรมและการเรียนการสอนของคณะกายภาพบ าบดั มหาวทิยาลยัรังสิต ถูกออกแบบใหเ้ป็นบทเรียนจาก
ประสบการณ์ตรง “Student Experience” ตอ้งท าใหเ้น้ือหาในวชิานั้นเช่ือมโยงเขา้ไปในชีวติของนกัศึกษา และสร้าง
เง่ือนไขใหน้กัศึกษาน าความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากภายในของตนไปเช่ือมโยงกบัชุมชนและทอ้งถ่ิน ดงันั้น การเรียนการสอนจึง



 
 

ไม่เกิดข้ึนเฉพาะในหอ้งเรียนท่ีเป็นส่ีเหล่ียมเท่านั้น แต่เป็นพ้ืนท่ีท่ีนกัศึกษาและอาจารยไ์ดท้ ากิจกรรมการเรียนรู้ผา่น
ประสบการณ์ตรงร่วมกนั ไดน้ัง่ถกเถียงแลกเปล่ียนเพ่ือถอดบทเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั และหวัใจ
ความส าเร็จของการเรียนการสอนในรูปแบบน้ี คือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัศิษย ์การเคารพ ใหเ้กียรติ และไม่ตดัสิน
อยา่งฉาบฉวย จะสร้างพ้ืนท่ีการเรียนรู้และอยูร่่วมกนัระหวา่งครูกบัศิษย ์ ครูยอมรับไดว้า่บางเร่ืองศิษยมี์ความรู้และ
ทกัษะท่ีดีกวา่ครู และครูก็อ่อนโยนกบัความไม่รู้ต่อศิษยเ์ช่นกนั 

คณะกายภาพบ าบดั สร้างหลกัสูตรพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมหลกั คือ 
กิจกรรมการเรียนรู้ตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้น ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มุ่งเนน้ใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัตวัเองในมุมต่างๆ มากข้ึน 
เรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจผูอ่ื้นรวมถึงขอ้จ ากดัในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น ผา่นกิจกรรมประสบการณ์ตรงในรูปแบบท่ีแตกต่าง
หลากหลาย ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์และถอดบทเรียนการเรียนรู้ร่วมกนั การเขา้ค่ายพกัแรม 3 วนั 2 คืน การเขียน
วสิยัทศัน์ชีวติของตน เป็นตน้ ในชั้นปี 2 เนน้การพฒันาการท างานเป็นทีมผา่นกิจกรรมพลงักลุ่มและความสุข มีการบูร
ณาการการเรียนการสอนกบักิจกรรมพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา เนน้รูปแบบการเรียนการสอนโดยแบบกลุ่ม (Study 
Group) ปลายเทอมนกัศึกษาท าโครงการกายภาพบ าบดัเพื่อประชาชนเพื่อฝึกหดัการบริหารโครงการจากการท างานเป็น
ทีม ส าหรับชั้นปีท่ี 3 จะเนน้การพฒันาภาวะผูน้ าท่ีเนน้พลงักลุ่ม ฝึกทกัษะการเป็นผูน้ าร่วม การประชุมอยา่งมีส่วนร่วม 
การสร้าพ้ืนท่ีการเรียนรู้ดว้ยทกัษะความเป็นผูน้ าและการจดัการกบัความขดัแยง้ ในปีท่ี 4 จะเนน้ใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้มิติ
ดา้นในท่ีเช่ือมโยงกบัจิตวญิญาณเพ่ือเขา้ใจชีวติมนุษยม์ากข้ึน สามารถมองเห็นความละเอียดอ่อนของชีวติดว้ยการอบรม
เร่ืองการเผชิญความตายดว้ยหวัใจท่ีสงบน่ิง และตามดว้ยการออกไปท างานกายภาพบ าบดัชุมชนอยูก่บัชาวบา้นนาน 28 
วนั เป็นกิจกรรมสุดทา้ย 

จากกระบวนการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันานกัศึกษาตลอดทั้ง 4 ปี เม่ือประเมินบุคลิกภาพดา้น
ในใหม่อีกคร้ัง พบวา่ นกัศึกษามีความกา้วร้าวลดลง อ่อนโยนต่อความเป็นมนุษยม์ากข้ึน มีความอดทนและความเพียร
ในการลงมือปฏิบติังานมากข้ึน มีความเป็นผูน้ ามากข้ึน พ่ึงตนเองและตอ้งการผลสมัฤทธ์ิของงานมากข้ึน มีความภูมิใจ
และความเป็นเจา้ของงานมากข้ึน นอกจากน้ียงัพบวา่นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ถึงคุณค่าของตนเองวา่มีความหมายต่อคนใน
ครอบครัวและคนอ่ืนๆ เกิดความตั้งใจในการพฒันาตนเองในเร่ืองต่างๆ ทั้งน้ีการเรียนรู้ดงักล่าวเกิดจากการท่ีนกัศึกษา
ไดส้มัผสักบัวถีิชีวติ ไดรั้บความรักความเมตตาจากครู เพื่อน คนในชุมชนและครอบครัว โดยน าส่ิงท่ีไดพ้บเจอมา
ใคร่ครวญและสรุปเป็นบทเรียนในชีวติตนเองอยา่งตอ่เน่ืองตลอดเวลา  

เราเช่ือวา่ การเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงดา้นในเป็นการเปล่ียนแปลงในระดบัจิตวญิญาณของความเป็นมนุษย์
เป็นการเรียนรู้เพ่ือการเติบโตจากภายใน ช่วยใหน้กัศึกษามีทกัษะชีวติและวธีิคิดท่ีสามารถมองเห็นความจริง ความดี 
และความงามจากส่ิงรอบตวัและส่ิงท่ีอยูภ่ายในตวัดว้ยปัญญาแทข้องตน รู้วา่ตนเองเกิดมาท าไมจะเป็นคนของสงัคม
อยา่งไร จนสามารถเลือกเพ่ือน เลือกคู่ครองท่ีดีเหมาะสมกบัชีวติตนเพ่ือสร้างสงัคมธรรมาธิปไตยตอ่ไปอยา่งย ัง่ยนื 

จากผลงานวจิยัท่ีเร่ิมตน้จากการศึกษาบุคลิกภาพดา้นในทั้ง 15 ดา้นในกลุ่มนกัศึกษา เร่ิมขยายวงวจิยัไปยงักลุ่ม
อาจารยผ์ูส้อนทางกายภาพบ าบดัของคณะ ท าใหรู้้วา่การพฒันาคุณภาพภายในตอ้งพฒันาครูและนกัศึกษาไปพร้อมๆ กนั 
เร่ิมตน้จากการอบรมทกัษะการเป็นครูกระบวนกรในรูปแบบ In-House Training จ านวน 2 คร้ังต่อปี ปัจจุบนัด าเนินการ
มาแลว้กวา่ 10 คร้ัง มีเป้าหมายเพ่ือใหค้รู/อาจารยมี์ความเขา้ใจเก่ียวกบัพ้ืนฐานความตอ้งการของมนุษย ์ เรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจ
ตนเองและเขา้ใจผูอ่ื้น ฝึกฝนทกัษะการเป็นครูกระบวนกรดว้ยการเสริมทกัษะการฟังดว้ยหวัใจ การจบัประเด็น การตั้ง
ค  าถามและวธีิคิดวเิคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในหอ้งเรียน ฝีกทกัษะการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เช่ือมโยงกบัชีวติสู่การเช่ือมโยงกบัวชิาชีพและการถอดบทเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อาจารยท่ี์คณะทุกคนตอ้ง
ผา่นการฝึกอบรมครูกระบวนกร 100% 

เม่ือครูกระบวนกรมีทกัษะการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และมีทกัษะการเป็นครูกระบวนกรท่ีสามารถ
กระตุน้และส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดีจนเป็นท่ียอมรับในวงการศึกษาอยา่งกวา้งขวาง คณะไดรั้บ
เชิญใหไ้ปบรรยายกระบวนการและวธีิการด าเนินงานดงักล่าวในเวทีของวชิาชีพ การประชุมระดบัชาติจ านวนมากมาย 



 
 

รวมทั้งไดรั้บเชิญใหไ้ปจดัอบรมเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพดา้นในสู่การเป็นบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีหวัใจความ
เป็นมนุษยอ์ยา่งวงกวา้งทั้งใน มหาวทิยาลยั โรงเรียน องคก์รวชิาชีพ และภาคธุรกิจ มากกวา่ 10 คร้ังต่อปีอยา่งต่อเน่ือง  

เทคนิคหรือกลยทุธ์ในการน าผลงานวจิยัไปสู่การบริการวชิาการท่ีมีผลต่อสงัคม มาจากการสร้างวงจรการ
เรียนรู้ 4 ขั้น คือ ๑ ส่ือ ๒ ภาษา ๓ สญัลกัษณ์ ๔ พิธีกรรม 

ส่ือ การใชก้ระบวนการส่ือสารสังคมท่ีชดัเจน สั้น ตรงประเด็น ผา่นส่ือโซเซียลมีเดีย ประเด็นการ
ส่ือสารมกัเป็นผลของการกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงดา้นใน โดยเฉพาะผลตามตวัช้ีวดัในแบบ
ประเมินบุคลิกภาพดา้นใน 

ภาษา สร้างคลงัค า คลงัภาษา คลงัความคิด ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญา
ศึกษา 

สัญลกัษณ์ ก าหนดใหผู้เ้ขา้กระบวนการสนใจ “การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย”์ 
พธีิกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมทั้งหมดท่ีด าเนินการไม่วา่จะเป็นกิจกรรมในหลกัสูตร หรือกิจกรรมนอก

หลกัสูตร 
ปัญหาและอุปสรรคในการน าผลงานวจิยัไปสู่การบริการวชิาการคือ ผลงานวจิยัดงักล่าวไม่เก่ียวโยงกบัปัญหา

ท่ีแทจ้ริงของสงัคมหรือสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

หวัใจส าคญัท่ีท าใหง้านบริการวชิาการท่ีเกิดจากงานวจิยัสามารถแพร่หลายสร้างช่ือเสียงใหก้บัมหาวทิยาลยั 
เกิดจาก ๑. ทีมงานท่ีมีความทุ่มเทบนพ้ืนฐานของการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอยา่งตรงไปตรงมา รวมทั้งงานวจิยันั้น
เป็นงานวจิยัท่ีตรงกบัประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในวงการศึกษาและหนา้งานท่ีปฏิบติัอยูจ่ริงไม่วา่จะเป็นโรงพยาบาล
หรืองานท่ีตอ้งท างานกบัคนหมู่มาก และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ผลงานวจิยัดงักล่าวน ามาซ่ึงทางออกในการแกปั้ญหาอยา่งเป็น
รูปธรรมมีกระบวนการท่ีชดัเจนและสามารถจบัตอ้งได ้

๒. ศิลปะการใชอ้ านาจท่ีจะท างานร่วมกนัระหวา่งคนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย 

๓. กระบวนการ/กิจกรรมในการเสริมสร้างสมรรถนะของคนในองคก์ร 

๔. การสร้างและจดัการกบัหุน้ส่วนของชีวติอาจารยภ์ายในคณะ 

 


