


บทที ่1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำ 

 

มหาวทิยาลยัรังสิต มีวิสัยทัศน์คือ “มหาวิทยาลัยคือ ขมุพลังแห่งปัญญาของชาติเพ่ือปฏิรูปประเทศ

ไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตย”  ดงันั้นเพื่อใหก้ารจดัการความรู้ของมหาวทิยาลยัฯ ตอบสนองวสิัยทศัน์ดงักล่าว        

คณะกรรมการการจดัการความรู้ จึงไดก้ าหนดประเด็นความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีการจดัการความรู้อยา่งเร่งด่วน

คือความรู้ในด้ำนธรรมำธิปไตย โดยมีคณะอนุกรรมการพฒันาคลงัความรู้ดา้นธรรมาธิปไตยเป็นผูรั้บผดิชอบ 

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อท าใหเ้กิดองคค์วามรู้ดา้นธรรมาธิปไตยอยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงสามารถน าความรู้

ดงักล่าวมาใชเ้พื่อการปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตยไดใ้นอนาคต                                       

ความส าเร็จดงักล่าวส่วนหน่ึงจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการมีส่วนร่วมของคนในชาติ มหาวิทยาลยัรังสิตจึง
ไดก้ าหนดอตัลกัษณ์ หรือคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีจะมีส่วนร่วมสร้างสรรคส์ังคมธรรมาธิปไตยไวด้งัน้ีคือ                    
“คิดสร้างสรรค์  ยึดมั่นคุณธรรม น าการเปล่ียนแปลง”  และจากกระบวนการพิจารณาถึงประเด็นเร่งด่วน
ของความรู้ท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาสังคม จึงท าให้คณะอนุกรรมการฯ ก าหนดให้ประเด็นความรู้ 
ยึดมั่นคุณธรรม (Morality)  ซ่ึงหมายถึง การมีจิตสาธารณะ มีวินัยในตนเอง ซ่ือสัตย์สุจริต และมีความ
รับผิดชอบ  เป็นความรู้ท่ีจกัตอ้งมีการจดัการความรู้อยา่งเร่งด่วนส าหรับปีการศึกษา 2556 

 
คณะอนุกรรมการพฒันาคลงัความรู้ดา้นธรรมาธิปไตยภายใตก้ารท างานของคณะกรรมการจดัการ

ความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต มีบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคัญประการหน่ึงคือ การจัดท าชุดบทเรียนหรือชุด
ประสบการณ์ดา้น “กำรยึดมั่นคุณธรรม” ท่ีเป็นผลจากการถอดบทเรียนจาก 14 คณะวิชา ซ่ึงความรู้ดงักล่าว
เป็นการแปลงความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในตวัปฏิบัติงาน (Tacit Knowledge) ท่ีมีความเป็นเลิศด้าน “การยึดมั่น
คุณธรรม” มาเป็นความรู้ท่ีปรากฏชดัเจน (Explicit Knowledge) ซ่ึงอยู่ในรูปแบบท่ีสามารถเผยแพร่ไดง่้าย
และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมซ่ึงเป็นเป้าหมายของการผลิตบณัฑิต และเป็น
คุณลกัษณะท่ีส าคญัประการหน่ึงของอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัรังสิตต่อไป 

 
 
 



วตัถุประสงค์ของกำรถอดบทเรียน 
 
 1. เพื่อสนบัสนุนให้เกิดการถอดความรู้ ประสบการณ์ และการท างานท่ีเป็นเลิศด้าน  “การยึดมัน่
คุณธรรม” ของคณะวชิา 
 2.  เพื่อจดัท าชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณ์ดา้น “การยดึมัน่คุณธรรม”  

 3.  เพื่อเผยแพร่และกระตุน้ให้เกิดการใชค้วามรู้จากชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณ์ดา้น “การยึด

มัน่คุณธรรม” เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรมอนัเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของการผลิตบณัฑิตของมหาวิทยาลยั

รังสิต 

 

ขั้นตอนหรือวธิีกำรด ำเนินของกำรถอดบทเรียน 
 

1. ศึกษาโครงสร้างหรือขอบเขตของความรู้ท่ีตอ้งการถอดบทเรียนเก่ียวกบั “การยดึมัน่คุณธรรม”  

 2.  วเิคราะห์ขอ้มูลเป็นรายบุคคล 
 3.  สังเคราะห์ขอ้มูล โดยการจดักลุ่มและสร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูลข้ึนมาใหม่ 
 4.  จดัท าชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณ์ดา้น “การยดึมัน่คุณธรรม”  (ฉบบัร่าง) 
 5.  จดัประชุมร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิเพื่อประมวล ตรวจสอบ และกลัน่กรองความถูกตอ้งและคุณภาพ
ของชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณ์ดา้น “การยดึมัน่คุณธรรม”  (ฉบบัร่าง) 
 6.  ปรับปรุงและจดัท าชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณ์ดา้น “การยดึมัน่คุณธรรม” ฉบบัสมบูรณ์ 
 7.  น าเสนอ เผยแพร่ และกระตุน้ให้เกิดการใช้ความรู้จากชุดบทเรียนหรือชุดประสบการณ์ด้าน 
“การยดึมัน่คุณธรรม” ฉบบัสมบูรณ์ 
 

โมเดลทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกจิกรรม 

 โมเดลท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมคือ “โมเดลปลาทู” ของสถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อ

สังคม หรือ สคส. ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการคือ ประการคือ ประการแรกคือ “เป้าหมายของการ

แลกเปล่ียนความรู้”  ประการท่ีสอง เป็นกิจกรรม “การแลกเปล่ียนความรู้”  และประการสุดทา้ย เป็นผลลพัธ์

ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนความรู้ หรือ “คลงัความรู้” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลกัษณะของผู้ทีม่คีวำมเป็นเลศิด้ำน “กำรยดึมัน่คุณธรรม” 

 1. เป็นผูท่ี้มีการคิดโดดเด่นในลกัษณะ “นวตัวสิัย”  (Innovision)  คือ สามารถมองขา้มส่ิงท่ีคนทัว่ไป

มองเห็น และสามารถมองเห็นในส่ิงท่ีคนทัว่ไปมองขา้มได ้

 2. เป็นตวัอยา่งท่ีดีของบุคคลท่ีมีความคิดเชิงบวก  (Positive thinking) 

 3. มีกระบวนการคิดและทกัษะการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์

 4. มีจิตสาธารณะ ซ่ึงหมายถึง จิตท่ีคิดสร้างสรรค ์และมุ่งท าส่ิงดีๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 5. มีวนิยัในตนเอง 

 6. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

 7. มีความรับผดิชอบ 

 8. กลา้คิด  กลา้ท า และกลา้น าเสนอเพื่อสร้างทางเลือกท่ีดีในมิติใหม่ๆ ใหก้บัสังคม 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

 
 



บทที ่2 

คลงัควำมรู้ธรรมำธิปไตยด้ำน “กำรยดึมัน่คุณธรรม”  

 กำรยึดมั่นคุณธรรม (Morality) หมายถึง การกระท าในทางท่ีดีของบุคคลซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิด 
ความเช่ือ หรือคุณค่าท่ีบุคคลนั้นยึดถือว่าเป็นส่ิงท่ีดี  เช่น การมีจิตสาธารณะ มีวินยัในตนเอง ซ่ือสัตยสุ์จริต 
หรือมีความรับผดิชอบ เป็นตน้ 
 
บริบทของกำรถอดบทเรียน “กำรยดึมั่นคุณธรรม” ของมหำวทิยำลยัรังสิต 
 ด้วยภารกิจหลัก 4 ประการของมหาวิทยาลยัคือ  การสอน  วิจยั  บริการวิชาการ  และส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม ผลการถอดบทเรียนเชิงประสบการณ์ของคณาจารย์ท่ีมีคุณเป็นเลิศด้าน “การยึดมั่น
คุณธรรม” พบวา่ ส่วนมากผกูติดกบังานในความรับผดิชอบคือ การจดัการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้
เป็นหลกั อีกทั้งเป็นเร่ืองของ “จิตสาธารณะ”  ท่ีมุ่งบริการวิชาการให้แก่สังคมและชุมชน ซ่ึงผลของการ
สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองเล่าของปัจเจกบุคคล จ านวน 15 ท่าน จากคณะวิชาต่างๆ จ านวน 14 คณะวิชา 
สามารถสรุปเป็นคลงัความรู้ “การยดึมัน่คุณธรรม” ของมหาวทิยาลยัรังสิต ออกเป็น 3 ดา้นดงัน้ี                         

ดา้นท่ี 1 ครูผูส้ร้างบณัฑิตท่ียึดมัน่คุณธรรม 
ดา้นท่ี 2 ครูผูย้ดึมัน่คุณธรรม 
ดา้นท่ี 3 ผูบ้ริหารท่ียดึมัน่คุณธรรม                

 
 คลงัความรู้ดงักล่าวนบัเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าควรแก่การเผยแพร่ให้กวา้งขวาง  รวมทั้งยกระดบัให้เกิด
การน าความรู้ไปใช้  แลว้น าประสบการณ์ดงักล่าวมาแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาเป็นองค์ความรู้ในดา้น 
“การยึดมัน่คุณธรรม” ของมหาวิทยาลยัรังสิตและของสังคมเพื่อการพฒันาครูคณาจารย ์และนกัศึกษาให้มี
คุณธรรมจริยธรรมอนัจะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าส าหรับการสร้างสรรคส์ังคมธรรมธิปไตยสืบต่อไป  
  
 

-------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 



คลงัควำมรู้ทีห่น่ึง 
ครูผู้สร้ำงบัณฑิตทีย่ดึมัน่คุณธรรม 

  
บทบาทของ “ครู” นอกเหนือจากการถ่ายทอดความรู้ทางวชิาการและวิชาชีพท่ีส าคญัคือการบ่มเพาะ

และขดัเกลาให้ผูเ้รียนเป็นคนดี มีคุณธรรม ซ่ึงผลของการถอดบทเรียนของคณาจารยท่ี์มีความเป็นเลิศดา้น 

“การยึดมัน่คุณธรรม” จ านวน 14 คณะวิชา พบองค์ความรู้ท่ีมีคุณค่า ควรแก่การบนัทึกและเผยแพร่เพื่อ

น าไปใชป้ระโยชน์ต่อการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมต่อไป  รายละเอียดท่ีส าคญัมีดงัน้ี      

บทบำทหน้ำที่และวธีิกำรท ำงำนของครูผู้สร้ำงบัณฑิตทีย่ดึมั่นคุณธรรม 
 ครูผูส้อนส่วนมากมีเป้าหมายของการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
จรรยาบรรณทางวิชาชีพควบคู่กนั ทั้งน้ีโดยบูรณาการไปกบักระบวนการจดัการเรียนการสอน รวมถึงมีการ
ใชเ้ทคนิคการสอน และกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ผลการสังเคราะห์กระบวนการ พัฒนาผู ้เ รียนให้มี คุณธรรม
และจริยธรรมท่ีควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอน  มีรายละเอียดของขั้นตอนท่ีท าดงัน้ี 
              1. ก ำหนดบันไดคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 4 ขั้น  
     ขั้นท่ี 1  คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  โดยมุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนให้เกิด
การเรียนรู้เขา้ใจตนเองและเขา้ใจผูอ่ื้น รวมทั้งปลูกฝังใหเ้คารพกฏระเบียบของมหาวทิยาลยัและสังคม 
                  ขั้นท่ี 2  คุณธรรม จริยธรรมท่ีเป็นพื้นฐานของการท างานและการใชชี้วติร่วมกนั ส าหรับนกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 2  เป็นการพฒันาทกัษะการท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า   รวมทั้งให้ความส าคญักับเร่ืองความ
รับผดิชอบ  การตรงต่อเวลา  การเผชิญกบัปัญหา และการแกปั้ญหาเชิงสร้างสรรค ์ 
                  ขั้นท่ี 3  จรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรมท่ีเป็นพื้นฐานของการท างานและการใช้
ชีวติร่วมกนั  ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3   
                  ขั้นท่ี 4  จรรยาบรรณวิชาชีพ และความพร้อมประกอบวิชาชีพ  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 เพื่อ
สร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพ   
              2. จัดระบบกำรดูแลนักศึกษำเป็นรำยบุคคล  มีกระบวนการดงัน้ี 
     2.1 จดัระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อดูแลนักศึกษาเป็นรายบุคคล  โดยอาจารย ์1 ท่าน จะได้รับ
มอบหมายให้ดูแลนกัศึกษาประมาณ 15-20 คน ทั้งน้ีอาจารยท่ี์ปรึกษาจะท าหน้าท่ีดูแลนกัศึกษาทั้งดา้นการ
เรียน ความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่แรกเขา้จนส าเร็จการศึกษา 
                  2.2 จดัท าแฟ้มนกัศึกษาเป็นรายบุคคล เป็นขอ้มูลตั้งแต่แรกเขา้จนส าเร็จการศึกษา รายละเอียด
ขอ้มูลในแฟ้มประกอบดว้ย 4 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1  เป็นขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษา  ส่วนท่ี 2 เป็นผลการศึกษา
ตลอดหลกัสูตร  ส่วนท่ี 3  เป็นความคิดเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัความประพฤติและผลการเรียน  
และ ส่วนท่ี 4 เป็นแบบบนัทึกของการดูแลนกัศึกษา รวมถึงการเขา้พบท่ีปรึกษา 



                        รายละเอียดในแฟ้มจะครอบคลุมขอ้มูลของนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรมของ
นกัศึกษาตลอดหลกัสูตรซ่ึงคณาจารยใ์นคณะฯ สามารถดูแฟ้มขอ้มูลของนกัศึกษา เพื่อท าความเขา้ใจปัญหา
ของนกัศึกษา และสามารถให้การดูแลหรือพฒันานกัศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือนกัศึกษา
ผา่นเขา้มาศึกษาในรายวชิาท่ีตนเองรับผดิชอบ  
                  2.3 บนัทึกขอ้มูลส าหรับนกัศึกษาท่ีมีปัญหาเชิงพฤติกรรม ในกรณีท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาหรืออาจารย์
ผูส้อนในรายวิชาพบเห็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม จะให้ค  าปรึกษาและตกัเตือน พร้อมบนัทึกขอ้มูลการพบ
เห็นและการตกัเตือน รวมทั้งการให้ค  าปรึกษาหรือการดูแลในแฟ้มนกัศึกษา เพื่อใช้เป็นขอ้มูลส าหรับการ
ติดตามพฤติกรรมของนกัศึกษาต่อไป   
                  2.4 ส่งต่อขอ้มูลส าหรับนกัศึกษาท่ีมีปัญหาเชิงพฤติกรรม  ให้กบัอาจารยผ์ูส้อนหรืออาจารยนิ์เทศ
เพื่อการติดตามและดูแลนกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง                     
              3. วำงแผนกำรเรียนกำรสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมลงในกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ทุกรำยวชิำ  รายละเอียดมีดงัน้ี     
                  3.1 วางแผนการสอนโดยการสอดแทรกกิจกรรมพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม โดยให้มีคะแนน
กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนกัศึกษาดว้ย              
                  3.2 ปฐมนิเทศในรายวิชา  โดยการตกลงและท าความเขา้ใจกบันกัศึกษา  รวมทั้งจูงใจให้เห็นถึง
ความส าคญัและคุณค่าของการกิจกรรม              
                  3.3 ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอน  ทั้งน้ี
โดยค านึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน  และการส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสน าความรู้ไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวติประจ าวนั โดยใชว้ธีิการสอดแทรกกรณีตวัอยา่งท่ีหลากหลาย                     
              4. จัดท ำโครงกำรเพือ่พฒันำคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษำ    
                  4.1 ร่วมกนัวางแผนจดัท าโครงการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นความร่วมมือระหวา่งคณะ
กรรมการิจการนกัศึกกษา รองคณบดีฝ่ายิจการนกัศึกษา และคณาจารยท่ี์สนใจเขา้ร่วมจดัท าโครงการ โดย
โครงการท่ีจดัท ามีลกัษณะท่ีหลากหลาย อาทิ โครงการบ าเพ็ญประโยชน์  โครงการค่ายพฒันานักศึกษา 
โครงการพฒันาชนบทอยา่งย ัง่ยนื โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทยรดน ้าด าหวัในวนัสงกรานต ์ เป็นตน้               
                  4.2 ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาท่ีก าหนดไวโ้ดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
นกัศึกษา                                     
              5. ให้รำงวลั และยกย่องชมเชยแก่นักศึกษำที่ปฏิบัติดี               
                  5.1 ใหค้ะแนนส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมในรายวชิาต่างๆ                                                       
                  5.2 มอบเกียรติบตัรส าหรับนกัศึกษาท่ีมีความประพฤติดีในโอกาสต่างๆ เช่น ในวนัไหวค้รูของ
คณะ เป็นตน้               
 
 



เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ท ำให้เกิดควำมส ำเร็จของครูผู้สร้ำงบัณฑิตทีย่ดึมั่นคุณธรรม        
              1. ครูคณาจารยต์อ้งมีความตระหนกัในหน้าท่ีของตนเอง ตอ้งมีความประพฤติและเป็นตวัแบบท่ีดี
ใหแ้ก่นกัศึกษา                                
              2. คณะตอ้งมีการก าหนดเร่ืองการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมเป็นนโยบายหลกัท่ีชดัเจน                                
              3. มีระบบและกลไกท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมให้กบัผูเ้รียน รวมทั้งมีกลไกในการ
ติดตามผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง                                                                          
              4. บูรณาการเร่ืองการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมลงในกิจกรรมต่างๆ ของการเรียนการสอนทุก
รายวชิา                                                                        
              5. ใชกิ้จกรรม และวธีิการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม  เช่น  การใชส่ื้อการ
สอนท่ีดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน  การใชก้รณีตวัอยา่ง  การสนทนากลุ่ม  การให้ชมภาพยนตร์ท่ีให้ผูเ้รียน
ไดเ้ขา้ใจและเขา้ถึงอารมณ์ ความรู้สึก และความตอ้งการของผูป่้วย ฯลฯ  เป็นตน้                                                                       
              6. สร้างการมีส่วนร่วม และมีการท างานเป็นทีมเพื่อการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษาใน
ทุกระดบั  ตั้งแต่คณะกรรมการนกัศึกษา คณาจารย ์ เจา้หนา้ท่ีและนกัศึกษาท่ีเรียนในรายวชิาต่างๆ                                                                         
              7. มีการพดูคุย และส่ือสารเพื่อสร้างแรงจูงใจใหน้กัศึกษาเห็นคุณค่าของการประพฤติและปฏิบติัตน
ในทางท่ีดีและเหมาะสม                                                                                   
              8. มีการใหร้างวลั  ยกยอ่งชมเชยในโอกาสต่างๆ  

 
ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของครูผู้สร้ำงบัณฑิตทีย่ดึมั่นคุณธรรม 
 

ประเด็นปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
สัดส่วนระหวา่งอาจารยท่ี์ปรึกษาต่อจ านวน
นกัศึกษาไม่เหมาะสม ท าใหก้ารท างานล าบาก   
และยากข้ึน 

มีการเพิ่มจ านวนอาจารยใ์ห้เหมาะสมต่อการดูแลนกัศึกษา 

คณาจารยบ์างส่วนยงัไม่เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บั
นกัศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองการแต่งกาย
และการตรงต่อเวลา 

สร้างความตระหนกัใหเ้กิดข้ึนในตวัคณาจารย ์ ส่ือสาร
พดูคุยและท าความเขา้ใจใหต้รงกนัในเป้าหมายท่ีตอ้งการ
พฒันานกัศึกษา 

นกัศึกษาไม่ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม                                                                       ใชก้ารส่ือสารพดูคุย  โนม้นา้วใจใหน้กัศึกษาเห็นคุณค่า
และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม 
บูรณาการการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมไปกบักิจกรรม 
การเรียนการสอน โดยใหค้ะแนนส าหรับนกัศึกษาท่ีเขา้  
ร่วมกิจกรรม 



ผลลพัธ์หรือควำมส ำเร็จทีเ่กิดขึน้ 
1. นกัศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมมากข้ึน  เช่น มีระเบียบวินยั  มีความตรงต่อเวลา  และมีความ

รับผดิชอบสูงข้ึน                                                        
2. นกัศึกษาสามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้มาใชก้บัการด าเนินชีวติประจ าวนัไดม้ากข้ึน                                                      
3. บณัฑิตท่ีเขา้สู่การท างานในวชิาชีพ ไดรั้บการยอมรับและการช่ืนชมมากข้ึน 
 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คลงัควำมรู้ทีส่อง 
ครูผู้ยดึมัน่คุณธรรม 

   
“ครู” ผูย้ดึมัน่ในคุณธรรม นอกเหนือจากการท างานประจ าท่ีถ่ายทอดความรู้ทางวชิาการและวชิาชีพ

การบ่มเพาะและขดัเกลาใหน้กัศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม แลว้ ยงัครูยงัมี จิตสำธำรณะโดยไดทุ้่มเทก าลงักาย 

ก าลงัใจ และเวลาในการให้บริการทางวิชาการและท าประโยชน์ให้กบัชุมชนและสังคม  ซ่ึงผลของการถอด

บทเรียนพบองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบั “ครูผูย้ดึมัน่คุณธรรม”  มีรายละเอียดดงัน้ี               

บทบำทหน้ำที่และวธีิกำรท ำงำนของครูผู้ยดึมั่นคุณธรรม 
นอกเหนือจากภารกิจการสอนของครูแลว้ยงัมีภารกิจท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ กำรให้บริกำรทำง

วิชำกำร ซ่ึงครูท่ีท างานดงักล่าว นอกจากการตอ้งมีการบริหารเวลาให้สมดุลระหว่างภารกิจหลกัคือ “การ
สอน” กบัภารกิจรองคือ “การให้บริการทางวิชาการ” แลว้  ครูนั้นตอ้งมีจิตท่ีเป็นสาธารณะ มีจิตท่ีมุ่งท างาน
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง ซ่ึงกระบวนการของครูท่ีมีจิตสาธารณะท างานเพื่อส่วนรวม เช่น การ
สร้างชุมชนตน้แบบดา้นสุขภาพ  มีขั้นตอนและรายละเอียดของการด าเนินงานดงัน้ี 
              1. วางแผนงานและรูปแบบกิจกรรม ก าหนดงบประมาณ  และจดัท าโครงการ                                        
              2. ติดต่อผูน้ าชุมชนท่ีจะน าโครงการไปด าเนินการ เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ 
ของโครงการ 
              3. นดัพบกลุ่มเป้าหมาย โดยการประสานงานกบัผูน้ าชุมชน เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค ์ประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บ  ประโยชน์ท่ีตอ้งการ  รวมทั้งก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ                    
              4. ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัชุมชนตามแผนท่ีวางไว ้ เช่น  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพกาย  หรือ 
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิต เป็นตน้   
 
เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ท ำให้เกิดควำมส ำเร็จของครูผู้ยดึมั่นคุณธรรม 
              1. จดักิจกรรมใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย                                                      
              2. ใช้ความสามารถและทกัษะการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดความรู้และความเขา้ใจไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งน้ีโดยรู้ถึงขอบเขตและขอ้จ ากดัในการรับขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมาย  เน้นท่ีให้เพียงเพื่อรู้แล้วน าไปปฏิบติั
ใชไ้ดท้นัที            
              3. นดัพบกลุ่มเป้าหมาย โดยการประสานงานกบัผูน้ าชุมชน เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค ์ประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บ ประโยชน์ท่ีตอ้งการ รวมทั้งก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ                    
 
 



ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของครูผู้ยดึมั่นคุณธรรม                              
ประเด็นปัญหำ:  ขาดความพร้อมและความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมด าเนินกิจกรรม                                                                             
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ:  มี 2  ประการดงัน้ี  1) ใชก้ารส่ือสารพดูคุย ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงวตัถุประสงค์

ของโครงการ กิจกรรม และประโยชน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายจะไดรั้บอยา่งชดัเจน  และ 2) การจดักิจกรรมตอ้งให้

สอดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริง 

ผลลพัธ์หรือควำมส ำเร็จทีเ่กิดขึน้ 
ผลลพัธ์หรือความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนคือ  เกิดชุมชนสุขภาพตน้แบบ  และเกิดเครือข่ายชุมชนและชมรม

ผูสู้งอาย ุ ท่ีส าคญัคือ การไดรั้บการคดัเลือกเป็นโครงการตวัอยา่งของ สสส. ดา้นการขยายเครือข่ายการสร้าง

เสริมสุขภาพและบริหารจดัการ  และเป็นโครงการตน้แบบท่ีดีในการสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตของ

ผูสู้งอาย ุของสมาคมสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทย 

 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คลงัควำมรู้ทีส่ำม 
ผู้บริหำรทีย่ดึมัน่คุณธรรม 

 
เป็นท่ียอมรับส าหรับการบริหารจดัการองคก์รในปัจจุบนัอยา่งกวา้งขวางวา่  “ผูบ้ริหาร” เป็นปัจจยั

หน่ึงท่ีส าคัญซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวขององค์กร  และคุณสมบัติท่ีดีของผูบ้ริหารมี

หลากหลายลกัษณะ แต่คุณลกัษณะท่ีส าคญัและจ าเป็นซ่ึงจะขาดเสียไม่ไดข้องผูบ้ริหารก็คือ “การยึดมัน่ใน

คุณธรรม”  ซ่ึงจะท าให้องค์กรเกิดความสงบสุข  ยุติธรรม และน าไปสู่การพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างมี

คุณภาพและย ัง่ยืนได้  ซ่ึงผลของการถอดบทเรียนพบองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบั “ผูบ้ริหารท่ียึดมัน่คุณธรรม”              

มีรายละเอียดดงัน้ี 

บทบำทหน้ำที่และวธีิกำรท ำงำนของผู้บริหำรทีย่ดึมั่นคุณธรรม 
 หน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีส าคัญประการหน่ึงคือ “การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี” ของ
ผู ้ใต้บังคับบัญชา  ซ่ึงจ าเป็นต้องมีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวโดยตั้ งอยู่บนพื้นฐานของ              
ควำมยุติธรรม ซ่ึงมีกระบวนการท าใหเ้กิดความยติุธรรมในการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีดงัน้ี                      
              1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชุดต่างๆ โดยเนน้การมีส่วนร่วมของคณาจารยคื์อ จะมีผูแ้ทนของ
คณาจารยม์าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน                 
              2. คณะกรรมการแต่ละท่านด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและเรียงล าดับคะแนน
ประเมินเป็นรายบุคคล                 
              3. ประกาศผลให้บุคลากรรับรู้ก่อนส่งผลการประเมินให้ฝ่ายบุคคล ซ่ึงการประกาศผลคะแนน
จะตอ้งไดรั้บการยินยอมจากบุคคลนั้นๆ ก่อน ในกรณีท่ีบุคคลนั้นไม่อนุญาตก็จะไม่ประกาศเพราะจะเป็น
การล่วงละเมิดสิทธิของผูน้ั้นได ้               
               4. เปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีไม่พอใจในคะแนนท่ีไดรั้บจากการประเมินอุทธรณ์ไดภ้ายใน 7 วนั ใน
กรณีท่ีเกิดขอ้ผดิพลาดเร่ืองคะแนนท่ีไดรั้บจากการประเมิน  ซ่ึงลกัษณะของการเปิดโอกาสมีดงัน้ี                   
                   4.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรเขา้พบเป็นรายบุคคลเพื่อรับทราบขอ้เทจ็จริงและเหตุผลต่างๆ ของผล
การพิจารณาเงินเดือนประจ าปี                               
                   4.2 เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเร่ืองผลการประเมินการปฏิบติังานประจ าปีในท่ีประชุมคณาจารย์

ของคณะเพื่อพิจารณา ลงความเห็นในเร่ืองต่างๆ และลงมติร่วมกนั ทั้งน้ีโดยยดึหลกัการของการฟังเสียงส่วน

ใหญ่เป็นหลกั                             

      
 



เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ท ำให้เกิดควำมส ำเร็จของผู้บริหำรที่ยดึมั่นคุณธรรม 
              1. ใช้รูปแบบกำรส่ือสำรที่หลำกหลำย  เป็นทกัษะการส่ือสารท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหาร ซ่ึง
มีลกัษณะดงัน้ี                              
                  1.1 ทกัษะการส่ือสารระดบับุคคล เป็นลกัษณะการส่ือสารระหวา่งผูบ้ริหารกบัหวัหนา้สาขาวิชา  
กบัอาจารยแ์ละกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นรายบุคคล  โดยใช้การพูดคุย และอธิบายเพื่อสร้างการรับรู้และความเขา้ใจ
ถึงความเป็นมาเป็นไปและเหตุผลต่างๆ ซ่ึงการพูดคุยดงักล่าวสามารถท าให้เกิดเป็นความส าเร็จของการ
บริหารงานได ้                               
                  1.2 ทกัษะการส่ือสารระดบักลุ่มบุคคล เป็นการส่ือสารในท่ีประชุมของคณะโดยใชว้ิธีการพูดคุย 
ร่วมพิจารณา ร่วมเสนอแนะและตดัสินใจร่วมกนั รวมทั้งใชก้ารลงมติเป็นเสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมเพื่อ
สร้างการยอมรับและน าไปสู่การปฏิบติัตามมติของท่ีประชุมซ่ึงเป็นความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ของ
คณะ                                            
              2. ใช้หลักฐำนข้อเท็จจริงรวมทั้งเอกสำรเป็นหลักในกำรท ำงำน เป็นกระบวนการท่ีสะทอ้นให้เห็น
ถึงความโปร่งใสในการบริหารจดัการซ่ึงยึดเอกสารเป็นหลกัในการท างานของทุกขั้นตอน  เช่น  เอกสาร
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี  เอกสารท่ีเป็นผลคะแนน
จากการประเมินผลการปฏิบติังานซ่ึงไดม้าจากเอกสารท่ีบุคลากรแต่ละท่านน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ หรือ
เอกสารการแจง้คะแนนผลการประเมินให้บุคลากรทราบเป็นรายบุคคล  และรวมทั้งการมีระบบการเก็บ
เอกสารผลการพิจารณาท่ีเป็นขอ้มูลยอ้นหลงัส าหรับใชใ้นกรณีท่ีมีผูอุ้ทธรณ์ร้องขอความเป็นธรรมจากการ
ประเมินผลการท างานประจ าปี  เป็นตน้ 
 
ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำทีเ่กี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนทีย่ดึมั่นคุณธรรม 

ประเด็นปัญหำ:  เกิดความไม่พึงพอใจในผลการประเมินการท างานประจ าปี โดยบุคคลท่ีไม่พึง
พอใจได้จดัตั้ งกลุ่มผูท่ี้ไม่พอใจข้ึน รวมทั้งได้น าน าศิษย์เก่าเข้ามาร่วมกดดันโดยการท าหนังสือถึงท่าน
อธิการบดี                                                         

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ:  มี 2  ประการดงัน้ี  1) น าปัญหาดงักล่าวเขา้มาพูดคุยและพิจารณาร่วมกนัในท่ี

ประชุมของคณะฯ ซ่ึงประกอบดว้ยคณาจารยแ์ละผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัฯ และให้ท่ีประชุมดงักล่าว

ร่วมตดัสินออกมาเป็นมติของคนส่วนใหญ่  และ 2) ใชก้ารพูดคุย อธิบาย ช้ีแจงกบับรรดาศิษยเ์ก่า รวมทั้งตอบทุก

ขอ้ค าถามอยา่งกระจ่างถึงกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิบติังานท่ีชดัเจนจนท าให้ศิษยเ์ก่าเกิดความเขา้ใจและ

สลายการชุมนุมในท่ีสุด 

 

 



ผลลพัธ์หรือควำมส ำเร็จทีเ่กิดขึน้ 
ผลลพัธ์หรือความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนคือ  มีระบบการประเมินผลการท างานประจ าปีของบุคลากรท่ีอยูบ่น

พื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีความยติุธรรมเป็นพื้นฐาน 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

                                         
 

 

 

        

 

 

 


