แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรียนรู้
ด้าน การประยุกต์ผลงานวิ จยั สู่งานบริ การวิ ชาการ

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่ าเรื่อง ดร.วรชาติ เฉิ ดชมจันทร์
2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก

ดร.อรพินท์ จิตตวิสุทธิกลุ

คณะวิชา/หน่วยงาน

คณะกายภาพบาบัด

คณะวิชา/หน่วยงาน

คณะกายภาพบาบัด

3. บทบาท หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้เล่ าเรื่อง
ผูข้ บั เคลื่อนเรื่ องการศึกษาเพื่อความเป็ นมนุษย์
4. เรื่องทีเ่ ล่ า
Humanized Care
5. ความเป็ นมาของเรื่องทีเ่ ล่ า
คณะกายภาพบาบัด ทางานวิจยั โดยใช้แบบประเมินบุคลิกภาพด้านในของนักศึกษาปี 1 โดยวัดทั้งหมดสิ บห้า
ด้าน เช่น ความต้องการสัมฤทธิผล ความต้องการพึ่งตัวเอง ความก้าวร้าว ความเป็ นผูน้ า การยอมรับความเปลี่ยนแปลง
ฯลฯ ผลสารวจพบว่าเด็กรุ่ นใหม่ไม่คาดหวังผลสาเร็จ ไม่ตอ้ งการพึ่งตัวเองเท่าไหร่ ไม่ค่อยยินดีที่จะช่วยเหลือคนอื่น มี
ความก้าวร้าวสูง ภาวะความเป็ นผูน้ าน้อย แต่ยงั มีความต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นมาก หากจะสรุ ปแบบตัดสิ น
คือ เด็กไม่มีฐานของการเป็ นนักกายภาพบาบัดที่จะไปดูแลผูป้ ่ วยด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ การเป็ นนักกายภาพบาบัดที่มี
หัวใจความเป็ นมนุษย์ คือ นักศึกษาต้องมีทกั ษะการฟัง สามารถฟังความทุกข์ของคนอื่นได้ มีความพยายามที่จะเอาชนะ
ความทุกข์ความเจ็บป่ วยของคนได้ตามทักษะวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ ไม่นิ่งเฉยต่อความต้องการเล็กๆน้อยๆของ
คนไข้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ต้องกล้าเอาตัวเองเข้าไปแบกรับความทุกข์จากความเจ็บป่ วยของคนไข้ ไม่ใช่คิดแค่วา่
คนไข้คนนี้ฉนั ไม่ใช่เจ้าของไข้ ไม่ใช่หน้าที่ของฉัน ฉันไม่ตอ้ งทาอะไร และที่สาคัญคือต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผูอ้ ื่นทั้ง
ต่อหน้าและรับหลัง ผลจากการทาแบบประเมินบุคลิกภาพด้านในของนักศึกษาชั้นปี 1 แสดงให้เห็นว่าต้นทุนเด็กมี
ปั ญหา จะทาอย่างไรถึงจะทาให้เด็กมีการพัฒนาด้านในเติบโตขึ้นไปเป็ นนักกายภาพบาบัดที่มีหวั ใจความเป็ นมนุษย์ และ
ที่น่าสนใจ คือ ปรากฏการณ์น้ ีพบกับนักศึกษาในยุคที่ความเจริ ญทางด้านวัตถุนาหน้าศีลธรรม ทาให้เด็กทัว่ ไปไม่วา่ จะ
เป็ นเด็กที่เรี ยนอยูใ่ นคณะใด หรื อสถาบันใด ก็จะมีบุคลิกที่คล้ายๆ กันตามผลการประเมิน คณะกายภาพบาบัด จึงมี
แนวคิดที่จะนาผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการออกแบบกระบวนการเรี ยนรู ้ในกลุ่มการศึกษาทางด้านการแพทย์
และวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่เรี ยกว่า จิตตปั ญญาศึกษา ด้วยการจัดอบรมเชิงวิชาการ/บริ การวิชาการให้กบั อาจารย์ บุคลากร
ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาเพื่อความเป็ นมนุษย์
จากผลงานวิจยั ในช่วงแรกเข้า
คณะได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเรี ยนการสอนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตลอดหลักสูตรและเมื่อประเมินผลใหม่อีกครั้ง พบว่า นักศึกษามีคุณภาพภายในที่ดีข้ นึ อย่างชัดเจน มีเอกลักษณ์
เฉพาะที่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับนักศึกษาที่ไม่ผา่ นกระบวนการ
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้ งานนั้นประสบความสาเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ ทใี่ ช้ ผู้มสี ่ วนร่ วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการทางาน และแนวทางการแก้ ไข
กิจกรรมและการเรี ยนการสอนของคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยรังสิ ต ถูกออกแบบให้เป็ นบทเรี ยนจาก
ประสบการณ์ตรง “Student Experience” ต้องทาให้เนื้อหาในวิชานั้นเชื่อมโยงเข้าไปในชีวติ ของนักศึกษา และสร้าง
เงื่อนไขให้นกั ศึกษานาความรู ้ที่เกิดขึ้นจากภายในของตนไปเชื่อมโยงกับชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้น การเรี ยนการสอนจึง

ไม่เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรี ยนที่เป็ นสี่ เหลี่ยมเท่านั้น แต่เป็ นพื้นที่ที่นกั ศึกษาและอาจารย์ได้ทากิจกรรมการเรี ยนรู ้ผา่ น
ประสบการณ์ตรงร่ วมกัน
ได้นงั่ ถกเถียงแลกเปลี่ยนเพื่อถอดบทเรี ยนจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
และหัวใจ
ความสาเร็ จของการเรี ยนการสอนในรู ปแบบนี้ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั ศิษย์ การเคารพ ให้เกียรติ และไม่ตดั สิ น
อย่างฉาบฉวย จะสร้างพื้นที่การเรี ยนรู ้และอยูร่ ่ วมกันระหว่างครู กบั ศิษย์ ครู ยอมรับได้วา่ บางเรื่ องศิษย์มีความรู ้และ
ทักษะที่ดีกว่าครู และครู ก็อ่อนโยนกับความไม่รู้ต่อศิษย์เช่นกัน
คณะกายภาพบาบัด สร้างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยแบ่งออกเป็ น 4 กิจกรรมหลัก คือ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตนเอง เข้าใจผูอ้ ื่น สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาได้รู้จกั ตัวเองในมุมต่างๆ มากขึ้น
เรี ยนรู ้ที่จะเข้าใจผูอ้ ื่นรวมถึงข้อจากัดในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ผ่านกิจกรรมประสบการณ์ตรงในรู ปแบบที่แตกต่าง
หลากหลาย ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์และถอดบทเรี ยนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน การเข้าค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน การเขียน
วิสยั ทัศน์ชีวติ ของตน เป็ นต้น ในชั้นปี 2 เน้นการพัฒนาการทางานเป็ นทีมผ่านกิจกรรมพลังกลุ่มและความสุข มีการบูร
ณาการการเรี ยนการสอนกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เน้นรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยแบบกลุ่ม (Study
Group) ปลายเทอมนักศึกษาทาโครงการกายภาพบาบัดเพื่อประชาชนเพื่อฝึ กหัดการบริ หารโครงการจากการทางานเป็ น
ทีม สาหรับชั้นปี ที่ 3 จะเน้นการพัฒนาภาวะผูน้ าที่เน้นพลังกลุ่ม ฝึ กทักษะการเป็ นผูน้ าร่ วม การประชุมอย่างมีส่วนร่ วม
การสร้าพื้นที่การเรี ยนรู ้ดว้ ยทักษะความเป็ นผูน้ าและการจัดการกับความขัดแย้ง ในปี ที่ 4 จะเน้นให้นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้มิติ
ด้านในที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณเพื่อเข้าใจชีวติ มนุษย์มากขึ้น สามารถมองเห็นความละเอียดอ่อนของชีวติ ด้วยการอบรม
เรื่ องการเผชิญความตายด้วยหัวใจที่สงบนิ่ง และตามด้วยการออกไปทางานกายภาพบาบัดชุมชนอยูก่ บั ชาวบ้านนาน 28
วัน เป็ นกิจกรรมสุดท้าย
จากกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดทั้ง 4 ปี เมื่อประเมินบุคลิกภาพด้าน
ในใหม่อีกครั้ง พบว่า นักศึกษามีความก้าวร้าวลดลง อ่อนโยนต่อความเป็ นมนุษย์มากขึ้น มีความอดทนและความเพียร
ในการลงมือปฏิบตั ิงานมากขึ้น มีความเป็ นผูน้ ามากขึ้น พึ่งตนเองและต้องการผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น มีความภูมิใจ
และความเป็ นเจ้าของงานมากขึ้น นอกจากนี้ยงั พบว่านักศึกษาได้เรี ยนรู ้ถึงคุณค่าของตนเองว่ามีความหมายต่อคนใน
ครอบครัวและคนอื่นๆ เกิดความตั้งใจในการพัฒนาตนเองในเรื่ องต่างๆ ทั้งนี้การเรี ยนรู ้ดงั กล่าวเกิดจากการที่นกั ศึกษา
ได้สมั ผัสกับวิถีชีวติ ได้รับความรักความเมตตาจากครู เพื่อน คนในชุมชนและครอบครัว โดยนาสิ่ งที่ได้พบเจอมา
ใคร่ ครวญและสรุ ปเป็ นบทเรี ยนในชีวติ ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
เราเชื่อว่า การเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านในเป็ นการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิญญาณของความเป็ นมนุษย์
เป็ นการเรี ยนรู ้เพื่อการเติบโตจากภายใน ช่วยให้นกั ศึกษามีทกั ษะชีวติ และวิธีคิดที่สามารถมองเห็นความจริ ง ความดี
และความงามจากสิ่ งรอบตัวและสิ่ งที่อยูภ่ ายในตัวด้วยปั ญญาแท้ของตน รู ้วา่ ตนเองเกิดมาทาไมจะเป็ นคนของสังคม
อย่างไร จนสามารถเลือกเพื่อน เลือกคู่ครองที่ดีเหมาะสมกับชีวติ ตนเพื่อสร้างสังคมธรรมาธิปไตยต่อไปอย่างยัง่ ยืน
จากผลงานวิจยั ที่เริ่ มต้นจากการศึกษาบุคลิกภาพด้านในทั้ง 15 ด้านในกลุ่มนักศึกษา เริ่ มขยายวงวิจยั ไปยังกลุ่ม
อาจารย์ผสู ้ อนทางกายภาพบาบัดของคณะ ทาให้รู้วา่ การพัฒนาคุณภาพภายในต้องพัฒนาครู และนักศึกษาไปพร้อมๆ กัน
เริ่ มต้นจากการอบรมทักษะการเป็ นครู กระบวนกรในรู ปแบบ In-House Training จานวน 2 ครั้งต่อปี ปั จจุบนั ดาเนินการ
มาแล้วกว่า 10 ครั้ง มีเป้ าหมายเพือ่ ให้ครู /อาจารย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานความต้องการของมนุษย์ เรี ยนรู ้ที่จะเข้าใจ
ตนเองและเข้าใจผูอ้ ื่น ฝึ กฝนทักษะการเป็ นครู กระบวนกรด้วยการเสริ มทักษะการฟังด้วยหัวใจ การจับประเด็น การตั้ง
คาถามและวิธีคิดวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในห้องเรี ยน ฝี กทักษะการออกแบบกระบวนการเรี ยนรู ้ที่
เชื่อมโยงกับชีวติ สู่การเชื่อมโยงกับวิชาชีพและการถอดบทเรี ยนจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่างๆ อาจารย์ที่คณะทุกคนต้อง
ผ่านการฝึ กอบรมครู กระบวนกร 100%
เมื่อครู กระบวนกรมีทกั ษะการออกแบบกระบวนการเรี ยนรู ้และมีทกั ษะการเป็ นครู กระบวนกรที่สามารถ
กระตุน้ และส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาได้เป็ นอย่างดีจนเป็ นที่ยอมรับในวงการศึกษาอย่างกว้างขวาง คณะได้รับ
เชิญให้ไปบรรยายกระบวนการและวิธีการดาเนินงานดังกล่าวในเวทีของวิชาชีพ การประชุมระดับชาติจานวนมากมาย

รวมทั้งได้รับเชิญให้ไปจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพด้านในสู่การเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหวั ใจความ
เป็ นมนุษย์อย่างวงกว้างทั้งใน มหาวิทยาลัย โรงเรี ยน องค์กรวิชาชีพ และภาคธุรกิจ มากกว่า 10 ครั้งต่อปี อย่างต่อเนื่อง
เทคนิคหรื อกลยุทธ์ในการนาผลงานวิจยั ไปสู่การบริ การวิชาการที่มีผลต่อสังคม
มาจากการสร้างวงจรการ
เรี ยนรู ้ 4 ขั้น คือ ๑ สื่ อ ๒ ภาษา ๓ สัญลักษณ์ ๔ พิธีกรรม
สื่อ การใช้กระบวนการสื่ อสารสังคมที่ชดั เจน สั้น ตรงประเด็น ผ่านสื่ อโซเซียลมีเดีย ประเด็นการ
สื่ อสารมักเป็ นผลของการกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านใน โดยเฉพาะผลตามตัวชี้วดั ในแบบ
ประเมินบุคลิกภาพด้านใน
ภาษา สร้างคลังคา คลังภาษา คลังความคิด ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแนวจิตตปั ญญา
ศึกษา
สัญลักษณ์ กาหนดให้ผเู ้ ข้ากระบวนการสนใจ “การศึกษาเพื่อความเป็ นมนุษย์”
พิธีกรรม ได้แก่ กิจกรรมทั้งหมดที่ดาเนินการไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมในหลักสูตร หรื อกิจกรรมนอก
หลักสูตร
ปั ญหาและอุปสรรคในการนาผลงานวิจยั ไปสู่การบริ การวิชาการคือ ผลงานวิจยั ดังกล่าวไม่เกี่ยวโยงกับปั ญหา
ที่แท้จริ งของสังคมหรื อสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้น
7. ผลลัพธ์ หรือความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ และสิ่งทีผ่ ้เู ล่ าเรื่องทีไ่ ด้ เรียนรู้จากประสบการณ์ ดงั กล่ าว
หัวใจสาคัญที่ทาให้งานบริ การวิชาการที่เกิดจากงานวิจยั สามารถแพร่ หลายสร้างชื่อเสี ยงให้กบั มหาวิทยาลัย
เกิดจาก ๑. ทีมงานที่มีความทุ่มเทบนพื้นฐานของการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งงานวิจยั นั้น
เป็ นงานวิจยั ที่ตรงกับประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ งในวงการศึกษาและหน้างานที่ปฏิบตั ิอยูจ่ ริ งไม่วา่ จะเป็ นโรงพยาบาล
หรื องานที่ตอ้ งทางานกับคนหมู่มาก และที่สาคัญที่สุดคือ ผลงานวิจยั ดังกล่าวนามาซึ่งทางออกในการแก้ปัญหาอย่างเป็ น
รู ปธรรมมีกระบวนการที่ชดั เจนและสามารถจับต้องได้
๒. ศิลปะการใช้อานาจที่จะทางานร่ วมกันระหว่างคนที่มีความแตกต่างหลากหลาย
๓. กระบวนการ/กิจกรรมในการเสริ มสร้างสมรรถนะของคนในองค์กร
๔. การสร้างและจัดการกับหุน้ ส่วนของชีวติ อาจารย์ภายในคณะ

