พิธีบำเพ็ญกุศลแด่ท่านอาจารย์ใหญ่
โดยนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นป�ที่ 1
(ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน)
1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเรื่อง อ.ปฐมพงศ์ จันธิมา
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
อ.สุวัฒนา ทองเอีย
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
อ.ศิรินทร์ สิทธิสุวรรณสิน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
2. ชื่อ-สกุล ผู้บันทึก อ.สุวัฒนา ทองเอีย
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่าเรื่อง
1. คณาจารย์ผู้สอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด 1, 2 และ 4
2. คณะกรรมการฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษาคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
4. เรื่องที่เล่า
พิธีบำเพ็ญกุศลแด่ท่านอาจารย์ใหญ่ โดยนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นป�ที่ 1
5. บริบทหรือความเป�นมาของเรื่องที่เล่า
วิ ช ามหกายวิ ภ าคศาสตร์ ของมนุ ษ ย์ (gross anatomy) มี ค วามสำคั ญ มากต่ อ การศึ ก ษาในสาขาวิช าชี พ
กายภาพบำบัดที่ต้องนำความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ไปใช้ในการตรวจประเมินและรักษาในมนุษย์จริงการเข้าใจถึง
โครงสร้างร่างกายของมนุษย์อย่างแท้จริงจึงเป�นสิ่งจำเป�นมาก ดังนั้นนักศึกษากายภาพบำบัดจำเป�นต้องเรียนรู้และ
ทำความเข้าใจจากการชำแหละร่างมนุษย์จริงในแต่ละป�การศึกษา คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยรังสิตได้ใช้ร่างของอาจารย์ใหญ่ ในการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีป ระสบการณ์ ในเรียนรู้ก่อนที่จะ
นำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในอนาคต
ทางคณะฯ จึงกำหนดให้มีการจัดโครงการพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ขึ้นเป�นประจำทุกป� และเนื่องจาก
นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นป�ที่ 1 เป�นผู้ที่ต้องศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ในวิชามหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ (gross
anatomy) ทางคณาจารย์จึงได้มอบหมายให้นักศึกษาชั้นป�ที่ 1 เป�นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ เพื่อแสดงความ
เคารพและความสำนึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่ผู้เสียสละร่างกายให้เป�นประโยชน์ในการศึกษาเป�นการปลูกฝ�ง
จิตสำนึกของการมีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีในเรื่องความกตัญ�ูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณให้กับนักศึกษาทั้งยังเป�น
การดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงศาสนาและสิ่งสำคัญเพื่อเป�นการประกาศเกียรติคุณของอาจารย์
ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายให้ประจักษ์แก่สาธารณชนสืบไป
นอกจากนักศึกษาชั้นป�ที่ 1 จะได้มีโอกาสแสดงความเคารพและความสำนึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่แล้ว
ยังเป�นการฝ�กการทำงานร่วมกันเป�นทีม เรียนรู้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆด้วยตนเอง ซึ่งเป�นเรื่อง
ที่น่าชื่นชมและควรศึกษาเรียนรู้ถึงแนวทางการจัดการดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานอื่นได้นำไปปรับใช้ได้กับนักศึกษา
คณะอื่น ๆได้

6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จ
การเตรียมการสำหรับพิ ธีบำเพ็ ญกุศลและฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ โดยทีมอาจารย์ผู้สอนและนั กศึกษา
กายภาพบำบัด ชั้นป�ที่ 1 จำเป�นต้องมีการวางแผนงาน ดังนี้
6.1 พิธีบำเพ็ญกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่
1. แต่งตั้งอาจารย์ และคณะกรรมการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลฯ
2. อาจารย์ ผู้ ส อนจั ด กิ จ กรรม “ครู ผู้ อุ ทิ ศ ” ให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษากายภาพบำบั ด ชั้ น ป� ที่ 1 เพื่ อ ให้ เห็ น
ความสำคัญของอาจารย์ใหญ่ว่าเป�น “ครูผู้อุทิศ”ไม่ใช่ “ร่างที่ไร้วิญญาณ
3. วางแผนการดำเนิ นการแบ่ งฝ่ายการทำงานและเตรีย มงานในแต่ล ะฝ่ายร่วมกัน ของอาจารย์และ
นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นป�ที่ 1โดยมีนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นป�ที่ 2 ช่วยเป�นเป�นพี่เลี้ยง
4. นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นป�ที่ 1 ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่และญาติอาจารย์ใหญ่
5. นักศึกษาชั้นป�ที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม“เตรียมงานทำบุญอาจารย์ใหญ่”ให้นักศึกษาที่ติดต่อญาติเล่าถึง
ข้อมูลประวัติและความตั้งใจของท่านอาจารย์ใหญ่ เพื่อให้ระลึกถึงพระคุณ และสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเรียนให้กับนักศึกษาชั้นป�ที่ 1 โดยให้นักศึกษาเขียนจดหมายถึงญาติของอาจารย์ใหญ่ เพื่ อ
แสดงความกตัญ�ู และให้คำสัญญาแก่ญาติอาจารย์ใหญ่
6. คณะทำงานวางแผนเกี่ยวกับสถานที่และพิธีการต่าง ๆ ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลฯ
7. ซ้อมพิธีการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลฯก่อนเริ่มพิธีการจริง
7. เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดความสำเร็จ
1. อาจารย์และนักศึกษาต้องวางเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้ทางคณะฯ ต้องการให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของ
อาจารย์ใหญ่ว่าเป�น “ครูผู้อุทิศ”ไม่ใช่ แค่อุปกรณ์การเรียน แต่เป�นครูผู้ให้ความรู้
2. อาจารย์และนักศึกษามีการวางแผนการทำงานร่วมกันทำให้นักศึกษามีความรู้สึกร่วมในการเป�นเจ้าของงาน
นักศึกษาจึงมีความรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองทำให้ตอบคำถามหรือข้อสงสัยที่ญาติอาจารย์ใหญ่และ
ผู้เข้าร่วมงานอาจสอบถามได้
3. การมีพี่เลี้ยงโดยนักศึกษาชั้นป�ที่ 2 ทำให้มีการเตรียมงาน เป�นไปอย่างระบบและมีวินัย
4. จัดให้มีช่วงเวลาแสดงความเคารพต่อร่างอาจารย์ใหญ่ และให้มีการฝากตัวเป�นลูกหลานของญาติอาจย์ใหญ่
5. นักศึกษาและอาจารย์กล้ายอมรับคำติชมหรือคำแนะนำที่อาจได้รับจากผู้เข้าร่วมงาน เพื่อนำมาพัฒนางาน
พิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ ในป�ต่อไป
8.ผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดความสำเร็จ และบทบาทของบุคคลนั้น
คณบดีคณะกายภาพบำบัดฯอาจารย์ประสานงานและอาจารย์ผู้สอนวิชามหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์รวมทั้ง
อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือและช่วยเหลือในการช่วยนักศึกษาวางแผน เตรียมงาน แก้ไขข้อผิดพลาด และฝ�กฝน
ทักษะการทำงานของนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องตลอดมา

9. อุปสรรคหรือป�ญหาในการทำงาน และแนวทางในการแก้ป�ญหา/อุปสรรคดังกล่าว
1. การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนหลายฝ่าย เช่น โรงพยาบาลศิ
ริราช ญาติอาจารย์ใหญ่ สถานที่จัดงาน สถานที่จอดรถ วัด และพระสงฆ์ เป�นต้น จึงจำเป�นต้องมีการ
ประสานงานร่วมกันจากหลายฝ่ายหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีป�ญหา จึงอาจส่งผลต่อฝ่ายอื่นได้
2. การจัดสรรเวลา เนื่องจากงานนี้มีผู้ท่ีเกี่ยวข้องจำนวนหลายฝ่าย การเตรียมตัวติดต่อประสานจึงต้องมี
การประชุมวางแผนล่วงหน้า เพื่อป้องกันการล่าช้าและผิดพลาดของข้อมูล

10.ผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ
1. โครงการนี้ช่วยเชื่อมวัฒนธรรมอันดีงามและการทำนุบำรุงศาสนาร่วมกับการเรียนการสอนวิชาวิชามห
กายวิภ าคศาสตร์ได้ เป� นอย่างดีถึงแม้จะมี นั กศึกษาบางส่วนที่ไม่ได้นั บ ถือพระพุทธศาสนา นักศึกษา
กายภาพบำบัดชั้นป�ที่ 1 ก็สามารถจัดสรรและแบ่งหน้าที่ภายในงานโดยไม่ให้กระทบกับความเชื่อหรือ
ศาสนาอื่น ๆได้อย่างเรียบร้อย
2. นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่ และมีความตั้งใจในการเรียนวิชามห
กายวิภาคศาสตร์มากขึ้น
3. นักศึกษามีความเคารพและสำนึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่ในการเสียสละร่างกายเพื่อการศึกษา
4. เป�นการประกาศเกียรติคุณของอาจารย์ใหญ่ ให้ประจักษ์แก่สาธารณชน กระตุ้นให้ประชาชนบริจาค
ร่างกายเพื่อการศึกษามากขึ้น
5. เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์นักศึกษาและญาติของอาจารย์ใหญ่
6. กล้าแสดงออกมากขึ้น รู้จักกระบวนการการติดต่อประสานงาน และการทำงานเป�นทีม
7. กล้ายอมรับและพร้อมรับคำวิจารณ์ของผู้อื่นเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงตนเองในอนาคตได้
11. สมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติ) ของผู้เล่าเรื่อง
คณาจารย์ผู้สอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด ได้เห็นถึงป�ญหาในการเรียนการสอนวิชามห
กายวิภาคศาสตร์ของนักศึกษาชั้นป�ที่ 1 ตลอดมา จึงคิดว่าถ้ามีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจและตระหนักถึง
ความสำคัญของการเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่ จะช่วยให้นักศึกษาที่เรียนวิชานี้ตั้งใจในการเรียนวิชามหกายวิภาค
ศาสตร์ ม ากขึ้ น จึ ง เป� น ที่ ม าของการจั ด พิ ธี บ ำเพ็ ญ กุ ศ ลและฌาปนกิ จ ร่ า งอาจารย์ ใหญ่ แ ละนอกจากทาง
คณะกรรมการฝ่ายกิจการและพัฒนานักศึกษายังเห็นว่าโครงการนี้ยังช่วยเชื่อมวัฒนธรรมอันดีงามและการทำนุ
บำรุงศาสนาร่วมกับการเรียนการสอนวิชาวิชามหกายวิภาคศาสตร์ได้เป�นอย่างดี
12.ผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เล่าเรื่อง คือ

อาจารย์ประสานงาน รายวิชา PTP 111/PTP 112/ PTP114กายวิภาคศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด 1,2
และ 4

