บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยคือ ขุมพลังแห่ งปั ญญาของชาติเพื่อปฏิ รูปประเทศ
ไทยสู่สังคมธรรมาธิ ปไตย” ดังนั้นเพื่อให้การจัดการความรู ้ของมหาวิทยาลัยฯ ตอบสนองวิสัยทัศน์ดงั กล่าว
คณะกรรมการการจัดการความรู ้ จึงได้กาหนดประเด็นความรู ้ที่จาเป็ นต้องมีการจัดการความรู ้อย่างเร่ งด่วน
คือความรู้ในด้ ำนธรรมำธิปไตย โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาคลังความรู้ดา้ นธรรมาธิ ปไตยเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อทาให้เกิดองค์ความรู ้ดา้ นธรรมาธิปไตยอย่างเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งสามารถนาความรู ้
ดังกล่าวมาใช้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยสู่ สังคมธรรมาธิ ปไตยได้ในอนาคต
ความสาเร็ จดังกล่าวส่ วนหนึ่ งจะเกิดขึ้นได้ดว้ ยการมีส่วนร่ วมของคนในชาติ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึง
ได้กาหนดอัตลักษณ์ หรื อคุ ณลักษณะของบัณฑิ ตที่จะมีส่วนร่ วมสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิ ปไตยไว้ดงั นี้ คือ
“คิ ดสร้ างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม นาการเปลี่ ยนแปลง” และจากกระบวนการพิจารณาถึ งประเด็นเร่ งด่วน
ของความรู ้ ที่สาคัญและจาเป็ นต่อการพัฒนาสังคม จึงทาให้คณะอนุ กรรมการฯ กาหนดให้ประเด็นความรู้
ยึด มั่นคุ ณธรรม (Morality) ซึ่ ง หมายถึ ง การมี จิตสาธารณะ มี วินัยในตนเอง ซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต และมี ความ
รั บผิดชอบ เป็ นความรู ้ที่จกั ต้องมีการจัดการความรู ้อย่างเร่ งด่วนสาหรับปี การศึกษา 2556
คณะอนุ กรรมการพัฒนาคลังความรู้ดา้ นธรรมาธิ ปไตยภายใต้การทางานของคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต มี บ ทบาทหน้า ที่ ที่ ส าคัญ ประการหนึ่ งคื อ การจัด ท าชุ ด บทเรี ยนหรื อ ชุ ด
ประสบการณ์ดา้ น “กำรยึดมั่นคุณธรรม” ที่เป็ นผลจากการถอดบทเรี ยนจาก 14 คณะวิชา ซึ่ งความรู ้ดงั กล่าว
เป็ นการแปลงความรู ้ ที่ ฝั ง ลึ ก อยู่ใ นตัวปฏิ บ ัติง าน (Tacit Knowledge) ที่ มี ความเป็ นเลิ ศด้าน “การยึ ดมั่น
คุณธรรม” มาเป็ นความรู้ที่ปรากฏชัดเจน (Explicit Knowledge) ซึ่ งอยู่ในรู ปแบบที่สามารถเผยแพร่ ได้ง่าย
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรมซึ่งเป็ นเป้ าหมายของการผลิตบัณฑิต และเป็ น
คุณลักษณะที่สาคัญประการหนึ่งของอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิ ตต่อไป

วัตถุประสงค์ ของกำรถอดบทเรียน
1. เพื่อสนับสนุ นให้เกิ ดการถอดความรู ้ ประสบการณ์ และการทางานที่เป็ นเลิ ศด้าน “การยึดมัน่
คุณธรรม” ของคณะวิชา
2. เพื่อจัดทาชุดบทเรี ยนหรื อชุดประสบการณ์ดา้ น “การยึดมัน่ คุณธรรม”
3. เพื่อเผยแพร่ และกระตุน้ ให้เกิดการใช้ความรู ้จากชุ ดบทเรี ยนหรื อชุ ดประสบการณ์ดา้ น “การยึด
มัน่ คุณธรรม” เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรมอันเป็ นเป้ าหมายที่สาคัญของการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
รังสิ ต

ขั้นตอนหรือวิธีกำรดำเนินของกำรถอดบทเรียน
1. ศึกษาโครงสร้างหรื อขอบเขตของความรู ้ที่ตอ้ งการถอดบทเรี ยนเกี่ยวกับ “การยึดมัน่ คุณธรรม”
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นรายบุคคล
3. สังเคราะห์ขอ้ มูล โดยการจัดกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลขึ้นมาใหม่
4. จัดทาชุดบทเรี ยนหรื อชุดประสบการณ์ดา้ น “การยึดมัน่ คุณธรรม” (ฉบับร่ าง)
5. จัดประชุ มร่ วมกับผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อประมวล ตรวจสอบ และกลัน่ กรองความถูกต้องและคุณภาพ
ของชุดบทเรี ยนหรื อชุดประสบการณ์ดา้ น “การยึดมัน่ คุณธรรม” (ฉบับร่ าง)
6. ปรับปรุ งและจัดทาชุดบทเรี ยนหรื อชุดประสบการณ์ดา้ น “การยึดมัน่ คุณธรรม” ฉบับสมบูรณ์
7. นาเสนอ เผยแพร่ และกระตุ น้ ให้เกิ ดการใช้ความรู ้ จากชุ ดบทเรี ยนหรื อชุ ดประสบการณ์ ด้าน
“การยึดมัน่ คุณธรรม” ฉบับสมบูรณ์

โมเดลทีใ่ ช้ ในกำรดำเนินกิจกรรม
โมเดลที่ ใช้ในการดาเนิ นกิ จกรรมคือ “โมเดลปลาทู ” ของสถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ เพื่อ
สังคม หรื อ สคส. ซึ่ งมีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการคือ ประการคือ ประการแรกคือ “เป้ าหมายของการ
แลกเปลี่ยนความรู้” ประการที่สอง เป็ นกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนความรู้” และประการสุ ดท้าย เป็ นผลลัพธ์
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ หรื อ “คลังความรู้”

คุณลักษณะของผู้ทมี่ คี วำมเป็ นเลิศด้ ำน “กำรยึดมัน่ คุณธรรม”
1. เป็ นผูท้ ี่มีการคิดโดดเด่นในลักษณะ “นวัตวิสัย” (Innovision) คือ สามารถมองข้ามสิ่ งที่คนทัว่ ไป
มองเห็น และสามารถมองเห็นในสิ่ งที่คนทัว่ ไปมองข้ามได้
2. เป็ นตัวอย่างที่ดีของบุคคลที่มีความคิดเชิงบวก (Positive thinking)
3. มีกระบวนการคิดและทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
4. มีจิตสาธารณะ ซึ่งหมายถึง จิตที่คิดสร้างสรรค์ และมุ่งทาสิ่ งดีๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
5. มีวนิ ยั ในตนเอง
6. มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
7. มีความรับผิดชอบ
8. กล้าคิด กล้าทา และกล้านาเสนอเพื่อสร้างทางเลือกที่ดีในมิติใหม่ๆ ให้กบั สังคม

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

บทที่ 2
คลังควำมรู้ ธรรมำธิปไตยด้ ำน “กำรยึดมัน่ คุณธรรม”
กำรยึดมั่นคุณธรรม (Morality) หมายถึง การกระทาในทางที่ดีของบุคคลซึ่งสอดคล้องกับความคิด
ความเชื่อ หรื อคุณค่าที่บุคคลนั้นยึดถือว่าเป็ นสิ่ งที่ดี เช่น การมีจิตสาธารณะ มีวินยั ในตนเอง ซื่ อสัตย์สุจริ ต
หรื อมีความรับผิดชอบ เป็ นต้น
บริบทของกำรถอดบทเรียน “กำรยึดมั่นคุณธรรม” ของมหำวิทยำลัยรังสิ ต
ด้วยภารกิ จหลัก 4 ประการของมหาวิทยาลัย คื อ การสอน วิจยั บริ ก ารวิช าการ และส่ ง เสริ ม
ศิ ล ปวัฒ นธรรม ผลการถอดบทเรี ย นเชิ ง ประสบการณ์ ข องคณาจารย์ที่ มี คุ ณ เป็ นเลิ ศ ด้า น “การยึ ด มั่น
คุณธรรม” พบว่า ส่ วนมากผูกติดกับงานในความรับผิดชอบคือ การจัดการเรี ยนการสอนและถ่ายทอดความรู ้
เป็ นหลัก อี กทั้งเป็ นเรื่ องของ “จิตสาธารณะ” ที่มุ่งบริ การวิชาการให้แก่ สังคมและชุ มชน ซึ่ งผลของการ
สังเคราะห์ขอ้ มูลที่เป็ นเรื่ องเล่าของปั จเจกบุคคล จานวน 15 ท่าน จากคณะวิชาต่างๆ จานวน 14 คณะวิชา
สามารถสรุ ปเป็ นคลังความรู้ “การยึดมัน่ คุณธรรม” ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ออกเป็ น 3 ด้านดังนี้
ด้านที่ 1 ครู ผสู ้ ร้างบัณฑิตที่ยึดมัน่ คุณธรรม
ด้านที่ 2 ครู ผยู้ ดึ มัน่ คุณธรรม
ด้านที่ 3 ผูบ้ ริ หารที่ยดึ มัน่ คุณธรรม
คลังความรู ้ ดงั กล่าวนับเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าควรแก่การเผยแพร่ ให้กว้างขวาง รวมทั้งยกระดับให้เกิ ด
การนาความรู ้ ไปใช้ แล้วนาประสบการณ์ ดงั กล่าวมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และพัฒนาเป็ นองค์ความรู้ในด้าน
“การยึดมัน่ คุณธรรม” ของมหาวิทยาลัยรังสิ ตและของสังคมเพื่อการพัฒนาครู คณาจารย์ และนักศึกษาให้มี
คุณธรรมจริ ยธรรมอันจะเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าสาหรับการสร้างสรรค์สังคมธรรมธิ ปไตยสื บต่อไป

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

คลังควำมรู้ ทหี่ นึ่ง
ครู ผู้สร้ ำงบัณฑิตทีย่ ดึ มัน่ คุณธรรม
บทบาทของ “ครู ” นอกเหนื อจากการถ่ายทอดความรู ้ทางวิชาการและวิชาชีพที่สาคัญคือการบ่มเพาะ
และขัดเกลาให้ผเู้ รี ยนเป็ นคนดี มีคุณธรรม ซึ่ งผลของการถอดบทเรี ยนของคณาจารย์ที่มีความเป็ นเลิศด้าน
“การยึดมัน่ คุ ณธรรม” จานวน 14 คณะวิชา พบองค์ความรู ้ ที่ มีคุณค่ า ควรแก่ การบันทึ กและเผยแพร่ เพื่ อ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรมต่อไป รายละเอียดที่สาคัญมีดงั นี้
บทบำทหน้ ำที่และวิธีกำรทำงำนของครู ผ้ สู ร้ ำงบัณฑิตทีย่ ดึ มั่นคุณธรรม
ครู ผสู ้ อนส่ วนมากมีเป้ าหมายของการพัฒนาคุณลักษณะของผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้ง
จรรยาบรรณทางวิชาชี พควบคู่กนั ทั้งนี้ โดยบูรณาการไปกับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน รวมถึงมีการ
ใช้เทคนิคการสอน และกิจกรรมที่หลากหลาย ผลการสังเคราะห์กระบวนการ พัฒ นาผู้เ รี ยนให้ มี คุ ณ ธรรม
และจริ ยธรรมที่ควบคู่ไปกับการจัดการเรี ยนการสอน มีรายละเอียดของขั้นตอนที่ทาดังนี้
1. กำหนดบันไดคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 4 ขั้น
ขั้นที่ 1 คุณธรรม จริ ยธรรมพื้นฐาน สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 โดยมุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ด
การเรี ยนรู้เข้าใจตนเองและเข้าใจผูอ้ ื่น รวมทั้งปลูกฝังให้เคารพกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยและสังคม
ขั้นที่ 2 คุณธรรม จริ ยธรรมที่เป็ นพื้นฐานของการทางานและการใช้ชีวติ ร่ วมกัน สาหรับนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 2 เป็ นการพัฒนาทัก ษะการท างานเป็ นที ม และภาวะผูน้ า รวมทั้ง ให้ค วามส าคัญกับ เรื่ องความ
รับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเผชิญกับปั ญหา และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ขั้นที่ 3 จรรยาบรรณวิชาชี พ และคุณธรรม จริ ยธรรมที่เป็ นพื้นฐานของการทางานและการใช้
ชีวติ ร่ วมกัน สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
ขั้นที่ 4 จรรยาบรรณวิชาชี พ และความพร้ อมประกอบวิชาชี พ สาหรั บนักศึ กษาชั้นปี ที่ 4 เพื่อ
สร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2. จัดระบบกำรดูแลนักศึกษำเป็ นรำยบุคคล มีกระบวนการดังนี้
2.1 จัดระบบอาจารย์ที่ ปรึ ก ษาเพื่ อดู แลนัก ศึ กษาเป็ นรายบุ คคล โดยอาจารย์ 1 ท่ า น จะได้รับ
มอบหมายให้ดูแลนักศึกษาประมาณ 15-20 คน ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึ กษาจะทาหน้าที่ดูแลนักศึกษาทั้งด้านการ
เรี ยน ความประพฤติ คุณธรรมและจริ ยธรรมตั้งแต่แรกเข้าจนสาเร็ จการศึกษา
2.2 จัดทาแฟ้ มนักศึกษาเป็ นรายบุคคล เป็ นข้อมูลตั้งแต่แรกเข้าจนสาเร็ จการศึกษา รายละเอียด
ข้อมูลในแฟ้ มประกอบด้วย 4 ส่ วนดังนี้ ส่ วนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา ส่ วนที่ 2 เป็ นผลการศึกษา
ตลอดหลักสู ตร ส่ วนที่ 3 เป็ นความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึ กษาเกี่ ยวกับความประพฤติและผลการเรี ยน
และ ส่ วนที่ 4 เป็ นแบบบันทึกของการดูแลนักศึกษา รวมถึงการเข้าพบที่ปรึ กษา

รายละเอียดในแฟ้ มจะครอบคลุ มข้อมู ลของนักศึ กษาทั้งด้านการเรี ยนและพฤติกรรมของ
นักศึกษาตลอดหลักสู ตรซึ่ งคณาจารย์ในคณะฯ สามารถดูแฟ้ มข้อมูลของนักศึกษา เพื่อ ทาความเข้าใจปั ญหา
ของนักศึกษา และสามารถให้การดูแลหรื อพัฒนานักศึกษาได้อย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักศึกษา
ผ่านเข้ามาศึกษาในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
2.3 บันทึกข้อมูลสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเชิงพฤติกรรม ในกรณี ที่อาจารย์ที่ปรึ กษาหรื ออาจารย์
ผูส้ อนในรายวิชาพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จะให้คาปรึ กษาและตักเตือน พร้อมบันทึกข้อมูลการพบ
เห็นและการตักเตือน รวมทั้งการให้คาปรึ กษาหรื อการดูแลในแฟ้ มนักศึกษา เพื่อใช้เป็ นข้อมูล สาหรับการ
ติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาต่อไป
2.4 ส่ งต่อข้อมูลสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเชิงพฤติกรรม ให้กบั อาจารย์ผสู ้ อนหรื ออาจารย์นิเทศ
เพื่อการติดตามและดูแลนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. วำงแผนกำรเรี ยนกำรสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมลงในกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ทุกรำยวิชำ รายละเอียดมีดงั นี้
3.1 วางแผนการสอนโดยการสอดแทรกกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยให้มีคะแนน
กิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมของนักศึกษาด้วย
3.2 ปฐมนิเทศในรายวิชา โดยการตกลงและทาความเข้าใจกับนักศึกษา รวมทั้งจูงใจให้เห็ นถึ ง
ความสาคัญและคุณค่าของการกิจกรรม
3.3 ดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมในกระบวนการเรี ยนการสอน ทั้งนี้
โดยคานึ งถึ งความแตกต่างของผูเ้ รี ยน และการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสนาความรู ้ ไปปรับใช้ในการ
ดาเนินชีวติ ประจาวัน โดยใช้วธิ ีการสอดแทรกกรณี ตวั อย่างที่หลากหลาย
4. จัดทำโครงกำรเพือ่ พัฒนำคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษำ
4.1 ร่ วมกันวางแผนจัดทาโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรม เป็ นความร่ วมมือระหว่างคณะ
กรรมการิ จการนักศึกกษา รองคณบดี ฝ่ายิจการนักศึกษา และคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่ วมจัดทาโครงการ โดย
โครงการที่ จดั ทามีลกั ษณะที่หลากหลาย อาทิ โครงการบาเพ็ญประโยชน์ โครงการค่ายพัฒนานักศึ กษา
โครงการพัฒนาชนบทอย่างยัง่ ยืน โครงการส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมไทยรดน้ าดาหัวในวันสงกรานต์ เป็ นต้น
4.2 ดาเนิ นกิ จกรรมตามปฏิ ทินกิ จกรรมนักศึ ก ษาที่ ก าหนดไว้โดยยึดหลักการมี ส่ วนร่ วมของ
นักศึกษา
5. ให้ รำงวัล และยกย่องชมเชยแก่นักศึกษำที่ปฏิบัติดี
5.1 ให้คะแนนสาหรับนักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรมในรายวิชาต่างๆ
5.2 มอบเกียรติบตั รสาหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีในโอกาสต่างๆ เช่ น ในวันไหว้ครู ของ
คณะ เป็ นต้น

เทคนิคหรือกลยุทธ์ ที่ทำให้ เกิดควำมสำเร็จของครู ผ้ สู ร้ ำงบัณฑิตทีย่ ดึ มั่นคุณธรรม
1. ครู คณาจารย์ตอ้ งมีความตระหนักในหน้าที่ของตนเอง ต้องมีความประพฤติและเป็ นตัวแบบที่ดี
ให้แก่นกั ศึกษา
2. คณะต้องมีการกาหนดเรื่ องการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นนโยบายหลักที่ชดั เจน
3. มี ระบบและกลไกที่ เอื้ อต่อการพัฒนาคุ ณธรรมจริ ย ธรรมให้กบั ผูเ้ รี ยน รวมทั้งมี กลไกในการ
ติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง
4. บูรณาการเรื่ องการพัฒนาคุ ณธรรมจริ ย ธรรมลงในกิ จกรรมต่ างๆ ของการเรี ย นการสอนทุ ก
รายวิชา
5. ใช้กิจกรรม และวิธีการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม เช่น การใช้สื่อการ
สอนที่ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน การใช้กรณี ตวั อย่าง การสนทนากลุ่ม การให้ชมภาพยนตร์ ที่ให้ผเู ้ รี ยน
ได้เข้าใจและเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการของผูป้ ่ วย ฯลฯ เป็ นต้น
6. สร้างการมีส่วนร่ วม และมีการทางานเป็ นทีมเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาใน
ทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เรี ยนในรายวิชาต่างๆ
7. มีการพูดคุย และสื่ อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นกั ศึกษาเห็นคุณค่าของการประพฤติและปฏิบตั ิตน
ในทางที่ดีและเหมาะสม
8. มีการให้รางวัล ยกย่องชมเชยในโอกาสต่างๆ
ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำของครู ผ้ สู ร้ ำงบัณฑิตทีย่ ดึ มั่นคุณธรรม
ประเด็นปัญหำ
สัดส่ วนระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษาต่อจานวน
นักศึกษาไม่เหมาะสม ทาให้การทางานลาบาก
และยากขึ้น
คณาจารย์บางส่ วนยังไม่เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั
นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องการแต่งกาย
และการตรงต่อเวลา
นักศึกษาไม่ให้ความร่ วมมือในการดาเนินกิจกรรม

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
มีการเพิ่มจานวนอาจารย์ให้เหมาะสมต่อการดูแลนักศึกษา

สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในตัวคณาจารย์ สื่ อสาร
พูดคุยและทาความเข้าใจให้ตรงกันในเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
พัฒนานักศึกษา
ใช้การสื่ อสารพูดคุย โน้มน้าวใจให้นกั ศึกษาเห็นคุณค่า
และประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่ วมกิจกรรม
บูรณาการการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมไปกับกิจกรรม
การเรี ยนการสอน โดยให้คะแนนสาหรับนักศึกษาที่เข้า
ร่ วมกิจกรรม

ผลลัพธ์ หรือควำมสำเร็จทีเ่ กิดขึน้
1. นักศึกษามีคุณธรรมและจริ ยธรรมมากขึ้น เช่ น มีระเบียบวินยั มีความตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบสู งขึ้น
2. นักศึกษาสามารถนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้มาใช้กบั การดาเนินชีวติ ประจาวันได้มากขึ้น
3. บัณฑิตที่เข้าสู่ การทางานในวิชาชีพ ได้รับการยอมรับและการชื่ นชมมากขึ้น

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

คลังควำมรู้ ทสี่ อง
ครู ผู้ยดึ มัน่ คุณธรรม
“ครู ” ผูย้ ดึ มัน่ ในคุณธรรม นอกเหนื อจากการทางานประจาที่ถ่ายทอดความรู ้ทางวิชาการและวิชาชี พ
การบ่มเพาะและขัดเกลาให้นกั ศึกษาเป็ นคนดี มีคุณธรรม แล้ว ยังครู ยงั มี จิตสำธำรณะโดยได้ทุ่มเทกาลังกาย
กาลังใจ และเวลาในการให้บริ การทางวิชาการและทาประโยชน์ให้กบั ชุ มชนและสังคม ซึ่ งผลของการถอด
บทเรี ยนพบองค์ความรู ้ที่เกี่ยวกับ “ครู ผยู้ ดึ มัน่ คุณธรรม” มีรายละเอียดดังนี้
บทบำทหน้ ำที่และวิธีกำรทำงำนของครู ผ้ ูยดึ มั่นคุณธรรม
นอกเหนื อจากภารกิจการสอนของครู แล้วยังมีภารกิจที่สาคัญอีกประการหนึ่ งคือ กำรให้ บริกำรทำง
วิชำกำร ซึ่ งครู ที่ทางานดังกล่าว นอกจากการต้องมีการบริ หารเวลาให้สมดุ ลระหว่างภารกิ จหลักคือ “การ
สอน” กับภารกิจรองคือ “การให้บริ การทางวิชาการ” แล้ว ครู น้ นั ต้องมีจิตที่เป็ นสาธารณะ มีจิตที่มุ่งทางาน
เพื่อประโยชน์ของส่ วนรวมเป็ นที่ต้ งั ซึ่ งกระบวนการของครู ที่มีจิตสาธารณะทางานเพื่อส่ วนรวม เช่น การ
สร้างชุมชนต้นแบบด้านสุ ขภาพ มีข้ นั ตอนและรายละเอียดของการดาเนินงานดังนี้
1. วางแผนงานและรู ปแบบกิจกรรม กาหนดงบประมาณ และจัดทาโครงการ
2. ติดต่อผูน้ าชุ มชนที่ จะนาโครงการไปดาเนิ นการ เพื่อชี้ แจงวัตถุ ประสงค์และรายละเอียดต่างๆ
ของโครงการ
3. นัดพบกลุ่มเป้ าหมาย โดยการประสานงานกับผูน้ าชุ มชน เพื่อชี้ แจงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะ
ได้รับ ประโยชน์ที่ตอ้ งการ รวมทั้งกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
4. ดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับชุ มชนตามแผนที่วางไว้ เช่น กิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพกาย หรื อ
กิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพจิต เป็ นต้น
เทคนิคหรือกลยุทธ์ ที่ทำให้ เกิดควำมสำเร็จของครู ผ้ ูยดึ มั่นคุณธรรม
1. จัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
2. ใช้ความสามารถและทักษะการสื่ อสารเพื่อถ่ายทอดความรู ้ และความเข้าใจไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
ทั้งนี้ โดยรู ้ ถึงขอบเขตและข้อจากัดในการรับข้อมูลของกลุ่มเป้ าหมาย เน้นที่ให้เพียงเพื่อรู้แล้วนาไปปฏิบตั ิ
ใช้ได้ทนั ที
3. นัดพบกลุ่มเป้ าหมาย โดยการประสานงานกับผูน้ าชุ มชน เพื่อชี้ แจงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะ
ได้รับ ประโยชน์ที่ตอ้ งการ รวมทั้งกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำของครู ผ้ ยู ดึ มั่นคุณธรรม
ประเด็นปัญหำ: ขาดความพร้อมและความร่ วมมือของกลุ่มเป้ าหมายที่เข้าร่ วมดาเนินกิจกรรม
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ: มี 2 ประการดังนี้ 1) ใช้การสื่ อสารพูดคุย ชี้แจงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์
ของโครงการ กิจกรรม และประโยชน์ที่กลุ่มเป้ าหมายจะได้รับอย่างชัดเจน และ 2) การจัดกิจกรรมต้องให้
สอดคล้องและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายที่แท้จริ ง
ผลลัพธ์ หรือควำมสำเร็จทีเ่ กิดขึน้
ผลลัพธ์หรื อความสาเร็ จที่เกิดขึ้นคือ เกิดชุมชนสุ ขภาพต้นแบบ และเกิดเครื อข่ายชุมชนและชมรม
ผูส้ ู งอายุ ที่สาคัญคือ การได้รับการคัดเลือกเป็ นโครงการตัวอย่างของ สสส. ด้านการขยายเครื อข่ายการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพและบริ หารจัดการ และเป็ นโครงการต้นแบบที่ดีในการสร้างเสริ มสุ ขภาพกายและจิตของ
ผูส้ ู งอายุ ของสมาคมสภาผูส้ ู งอายุแห่งประเทศไทย

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

คลังควำมรู้ ทสี่ ำม
ผู้บริหำรทีย่ ดึ มัน่ คุณธรรม
เป็ นที่ยอมรับสาหรับการบริ หารจัดการองค์กรในปั จจุบนั อย่างกว้างขวางว่า “ผูบ้ ริ หาร” เป็ นปั จจัย
หนึ่ ง ที่ ส าคัญซึ่ งส่ ง ผลต่ อความส าเร็ จ และความล้ม เหลวขององค์ก ร และคุ ณสมบัติที่ ดีข องผูบ้ ริ ห ารมี
หลากหลายลักษณะ แต่คุณลักษณะที่สาคัญและจาเป็ นซึ่ งจะขาดเสี ยไม่ได้ของผูบ้ ริ หารก็คือ “การยึดมัน่ ใน
คุณธรรม” ซึ่ งจะทาให้องค์กรเกิ ดความสงบสุ ข ยุติธรรม และนาไปสู่ การพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมี
คุ ณภาพและยัง่ ยืนได้ ซึ่ งผลของการถอดบทเรี ยนพบองค์ความรู ้ ที่เกี่ ยวกับ “ผูบ้ ริ หารที่ ยึดมัน่ คุ ณธรรม”
มีรายละเอียดดังนี้
บทบำทหน้ ำที่และวิธีกำรทำงำนของผู้บริหำรทีย่ ดึ มั่นคุณธรรม
หน้า ที่ ข องผูบ้ ริ ห ารที่ ส าคัญ ประการหนึ่ งคื อ “การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านประจ าปี ” ของ
ผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา ซึ่ งจ าเป็ นต้อ งมี คุ ณ ธรรมในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ดัง กล่ า วโดยตั้ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของ
ควำมยุติธรรม ซึ่ งมีกระบวนการทาให้เกิดความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชุ ดต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของคณาจารย์คือ จะมีผแู ้ ทนของ
คณาจารย์มาร่ วมเป็ นคณะกรรมการประเมิน
2. คณะกรรมการแต่ ล ะท่ า นด าเนิ นการให้ค ะแนนตามเกณฑ์ที่ ก าหนดและเรี ย งล าดับคะแนน
ประเมินเป็ นรายบุคคล
3. ประกาศผลให้บุค ลากรรั บ รู ้ ก่ อนส่ ง ผลการประเมิ นให้ฝ่ายบุ คคล ซึ่ ง การประกาศผลคะแนน
จะต้องได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้นๆ ก่อน ในกรณี ที่บุคคลนั้นไม่อนุ ญาตก็จะไม่ประกาศเพราะจะเป็ น
การล่วงละเมิดสิ ทธิ ของผูน้ ้ นั ได้
4. เปิ ดโอกาสให้บุคลากรที่ไม่พอใจในคะแนนที่ได้รับจากการประเมินอุทธรณ์ได้ภายใน 7 วัน ใน
กรณี ที่เกิดข้อผิดพลาดเรื่ องคะแนนที่ได้รับจากการประเมิน ซึ่ งลักษณะของการเปิ ดโอกาสมีดงั นี้
4.1 เปิ ดโอกาสให้บุคลากรเข้าพบเป็ นรายบุคคลเพื่อรับทราบข้อเท็จจริ งและเหตุผลต่างๆ ของผล
การพิจารณาเงินเดือนประจาปี
4.2 เปิ ดโอกาสให้มีการพูดคุยเรื่ องผลการประเมินการปฏิบตั ิงานประจาปี ในที่ประชุมคณาจารย์
ของคณะเพื่อพิจารณา ลงความเห็นในเรื่ องต่างๆ และลงมติร่วมกัน ทั้งนี้ โดยยึดหลักการของการฟั งเสี ยงส่ วน
ใหญ่เป็ นหลัก

เทคนิคหรือกลยุทธ์ ที่ทำให้ เกิดควำมสำเร็จของผู้บริ หำรที่ยดึ มั่นคุณธรรม
1. ใช้ รูปแบบกำรสื่ อสำรที่หลำกหลำย เป็ นทักษะการสื่ อสารที่สาคัญและจาเป็ นสาหรับผูบ้ ริ หาร ซึ่ ง
มีลกั ษณะดังนี้
1.1 ทักษะการสื่ อสารระดับบุคคล เป็ นลักษณะการสื่ อสารระหว่างผูบ้ ริ หารกับหัวหน้าสาขาวิชา
กับอาจารย์และกับเจ้าหน้าที่เป็ นรายบุคคล โดยใช้การพูดคุย และอธิ บายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ถึ งความเป็ นมาเป็ นไปและเหตุผลต่างๆ ซึ่ งการพูดคุ ยดังกล่าวสามารถทาให้เกิ ดเป็ นความสาเร็ จของการ
บริ หารงานได้
1.2 ทักษะการสื่ อสารระดับกลุ่มบุคคล เป็ นการสื่ อสารในที่ประชุมของคณะโดยใช้วิธีการพูดคุย
ร่ วมพิจารณา ร่ วมเสนอแนะและตัดสิ นใจร่ วมกัน รวมทั้งใช้การลงมติเป็ นเสี ยงส่ วนใหญ่ของที่ประชุ มเพื่อ
สร้ างการยอมรั บและนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ ตามมติ ของที่ ประชุ มซึ่ งเป็ นความเห็ นชอบของคนส่ วนใหญ่ของ
คณะ
2. ใช้ หลักฐำนข้ อเท็จจริ งรวมทั้งเอกสำรเป็ นหลักในกำรทำงำน เป็ นกระบวนการที่สะท้อนให้เห็น
ถึ งความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการซึ่ งยึดเอกสารเป็ นหลักในการทางานของทุกขั้นตอน เช่ น เอกสาร
แต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดต่างๆ เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี เอกสารที่เป็ นผลคะแนน
จากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานซึ่ งได้มาจากเอกสารที่บุคลากรแต่ละท่านนาเสนอต่อคณะกรรมการฯ หรื อ
เอกสารการแจ้งคะแนนผลการประเมินให้ บุคลากรทราบเป็ นรายบุคคล และรวมทั้งการมี ระบบการเก็บ
เอกสารผลการพิจารณาที่เป็ นข้อมูลย้อนหลังสาหรับ ใช้ในกรณี ที่มีผอู้ ุทธรณ์ร้องขอความเป็ นธรรมจากการ
ประเมินผลการทางานประจาปี เป็ นต้น
ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรบริหำรงำนทีย่ ดึ มั่นคุณธรรม
ประเด็นปั ญหำ: เกิ ดความไม่พึงพอใจในผลการประเมินการทางานประจาปี โดยบุ คคลที่ ไม่พึง
พอใจได้จดั ตั้งกลุ่ มผูท้ ี่ ไ ม่พ อใจขึ้ น รวมทั้งได้นานาศิ ษย์เก่ า เข้ามาร่ วมกดดันโดยการท าหนัง สื อถึ งท่ า น
อธิการบดี
แนวทำงกำรแก้ ไขปัญหำ: มี 2 ประการดังนี้ 1) นาปั ญหาดังกล่าวเข้ามาพูดคุยและพิจารณาร่ วมกันในที่
ประชุ มของคณะฯ ซึ่ งประกอบด้วยคณาจารย์และผูบ้ ริ หารระดับสู งของมหาวิทยาลัยฯ และให้ที่ประชุ มดังกล่าว
ร่ วมตัดสิ นออกมาเป็ นมติของคนส่ วนใหญ่ และ 2) ใช้การพูดคุย อธิ บาย ชี้ แจงกับบรรดาศิษย์เก่า รวมทั้งตอบทุก
ข้อคาถามอย่างกระจ่างถึ งกระบวนการ ขั้นตอนของการปฏิ บตั ิงานที่ชดั เจนจนทาให้ศิษย์เก่าเกิ ดความเข้าใจและ
สลายการชุมนุมในที่สุด

ผลลัพธ์ หรือควำมสำเร็จทีเ่ กิดขึน้
ผลลัพธ์หรื อความสาเร็ จที่เกิดขึ้นคือ มีระบบการประเมินผลการทางานประจาปี ของบุคลากรที่อยูบ่ น
พื้นฐานของความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมีความยุติธรรมเป็ นพื้นฐาน

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

