Best Practice in Teaching and Learning
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Title of the Best Practice:
กลยุ ท ธ์ ก ารสอนสอดแทรกคุ ณ ธรรมในชั้ น เรี ย นรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ น
ชีวิตประจาวัน
Goal:
ในการจัดการศึกษาของประเทศไทยนั้นได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติไว้ 3 มาตรฐาน และ
11 ตัว บ่ ง ชี้ ได้แ ก่ มาตรฐานที่ 1 คุ ณ ลัก ษณะคนไทยที่ พึ ง ประสงค์ ทั้ง ในฐานะพลเมื อ งและพลโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู/้ สังคมแห่ง
ความรู ้ ดังนั้นการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยต้องยึดแนวทางที่ สอดคล้องกับทั้ง 3 มาตรฐาน
เมื่อพิ จารณาสภาพสังคมไทยในปั จจุ บัน ข้าพเจ้า มีความเห็นว่ามาตรฐานที่ 1 ที่ มีเป้าหมายของการจัด
การศึกษาอยูท่ ี่พฒ
ั นาคนไทยทุกคนให้เป็ น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” นั้นเป็ นมาตรฐานที่ควรจะนามา
เป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน เพราะขณะนี้ คนไทยมีความสับสนว่า “คนดี” เป็ น
อย่างไร มีคุณสมบัติอย่างไร และปฏิบัติอย่างไรจึงจะเรียกว่ าดี โดยมีสัญญาณที่ บ่งบอกถึ งวิกฤติ การณ์นี้
หลายประการ เช่น การยอมรับในเรื่องทุจริตถ้าตนเองได้ประโยชน์ดว้ ย หรือการโกหกเพื่อเอาตัวรอดว่าเป็ น
สิ่งที่ถูกต้อง
Need for the Best Practice:
คุณธรรมและจริยธรรมเสมือนเป็ นบทบัญญัติของความดีและความงามของจิตใจที่ส่งผลให้บุคคล
ประพฤติดีประพฤติชอบ เป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญต่อการประกอบการในวิชาชีพของบุคคลในทุ ก
สาขาอาชีพ การละเลยความสาคัญของการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมจึงก่อให้เกิดความเสียหาย
และเกิดปั ญหาต่างๆ ทั้งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและเป็ นที่มาของปั ญหาสังคม จึงเป็ นความจาเป็ นและสาคัญ
อย่างยิ่งที่เป็ นหน้าที่ของครูทุกคนที่ตอ้ งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้ นในตัวนักศึกษาและให้คงอยู่
ตลอดไปให้นานที่สุด การที่จะทาให้เกิดคุณลักษณะที่ฝังแน่ นได้น้ันต้องผ่านกระบวนการฝึ กฝน การทาซ้า
และให้เห็นคุณค่าอย่างชัดเจน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้นากระบวนการที่จะสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ
และส่งเสริมการมีคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิ ตสอดแทรกในการจัดการเรียนรู ้
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน ผ่านโครงการ 4 โครงการที่หมุนเวียนกันไปในแต่ละ
ภาคเรียน คือ โครงการจิตอาสา โครงการคนดีตน้ แบบ โครงการถ่ายโอนความรูส้ ู่ชุมชน และโครงการ

ธรรมะสู่ชีวิต เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นักศึ กษาได้เลือกทากิจกรรมในหลายรูปแบบตามความต้องการซึ่ ง
อาจจะเริ่ มต้นด้วยการกระท าที่ ง่ายในชี วิตประจ าวันภายในมหาวิท ยาลัย ภายในครอบครัว จนถึ งการ
เสียสละและช่วยเหลือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทาให้นักศึกษาเกิดแนวคิดและมุมมองใหม่ตระหนักถึง
ความเป็ นส่วนหนึ่ งในสังคม และมีความรับผิ ดชอบต่อสังคมและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายต่อ
สังคม เป็ นปั ญญาชน เป็ นบุคคลผูท้ ี่ได้รบั การก่อเกิดปั ญญาจากท้องทุ่งรังสิตอย่างสมบูรณ์
The Best Practice:
กลยุ ท ธ์ ก ารสอนสอดแทรกคุ ณ ธรรมในชั้ น เรี ย นรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ น
ชีวิตประจาวัน ผ่านโครงการ 4 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการจิตอาสา ในโครงการนี้ มีขน้ั ตอนการดาเนิ นกิจกรรม ดังนี้
 ขั้น ที่ ห นึ่ ง ข้า พเจ้า จะให้ค วามรูเ้ กี่ ย วกับ ความหมายของค าว่า คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม จาก
พจนานุ กรมราชบัณฑิตยสถาน ผูร้ ู ้ นักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่าน เพื่อให้นักศึกษา
ได้สรุปความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมเป็ นภาพรวมได้
 ขัน้ ที่สอง ให้นักศึกษาได้เลือกทากิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาไว้อย่าง
กว้างๆ อาทิ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม/จิตอาสา กิจกรรมเข้าวัดฟั งธรรม/ไปโบสถ์/ไปมัสยิด
โดยให้นักศึกษาบันทึกภาพขณะทากิจกรรม และเขียนบรรยายความรูส้ ึกหลังจากที่ทากิจกรรม
นั้นๆ แล้ว
 ขั้นที่สาม ให้นักศึกษานาเสนอความรูส้ ึก หรือความประทับ ใจที่เกิดขึ้ นจากการทากิจกรรมของ
ตนเองให้เพื่อนๆ ฟั งในห้องเรียนเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อกิจกรรมเหล่านั้น
 ขั้นที่สี่ นักศึกษาร่วมกันสรุปถึงผลที่เกิดขึ้ นว่าตนเองได้มีการพัฒนาคุณธรรมและจริย ธรรมมาก
น้อยเพียงใด อาทิ จากที่ไม่เคยช่วยเหลือคนอื่นแต่เมื่อให้การช่วยเหลือแล้วมีความสุขใจเกิดขึ้ น
และสามารถที่จะนาไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องต่อไป ซึ่งช่วยนาไปสู่การลดปั ญหาต่างๆ ในสังคมได้
2. โครงการคนดีตน้ แบบ ในโครงการนี้ มีขน้ั ตอนการดาเนิ นกิจกรรม ดังนี้
 ขั้นที่หนึ่ ง นักศึกษาค้นหาบุคคลที่คิดว่าเป็ น “คนดี ” ในสังคมปั จจุบนั แล้วนามานาเสนอใน
กลุ่ม เพื่อให้นิยามของคาว่า “คนดี” ร่วมกัน
 ขัน้ ที่สอง ร่วมกันสรุปความหมายเพื่อเป็ นนิ ยามคาว่า “คนดี” และร่วมกันปฏิญาณว่าจะยึดเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิในชีวิตประจาวัน
 ขั้นที่ สาม ยกตัวอย่างคนดี ในความหมายของนั กศึ กษา แล้วจัดทาเป็ นโปสเตอร์ จัดแสดงเป็ น
นิ ทรรศการให้ผูอ้ ื่นได้ตระหนักถึงการยกย่องเชิดชูคนดี เพื่อเป็ นแรงจูงใจ หรือการสร้างความ
ประทับให้กบั นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
3. โครงการถ่ายโอนความรูส้ ู่ชุมชน มีลักษณะสาคัญคือส่งเสริมให้ผูเ้ รียนได้คิดอย่างอิสระและ
สอนให้เกิดการคิดแบบรวบยอดเพื่อช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน วัตถุ ประสงค์
ของการจัดทาโครงการนี้ เพื่อให้นักศึ กษาได้รับประสบการณ์ในด้านการรับใช้สังคม นั บเป็ น

ประสบการณ์ที่มีคุณค่าสูงต่อการดาเนิ นชีวิตต่อไปในสังคม การรับใช้สงั คมตามความต้องการ
ของชุมชนและสังคม นอกจากจะเป็ นการช่วยเหลือสังคมโดยตรงแล้วประสบการณ์ที่นักศึกษา
ได้รับยังสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเกิดจิตสานึ กในการช่วยเหลือสังคม และสามารถ
พัฒนาความรู ้ ทักษะและเจตคติของนักศึกษาได้อย่างดี นักศึกษาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตและสังคมได้จริง โดยมีขน้ั ตอนดาเนิ นกิจกรรมที่สาคัญดังนี้
 ขั้นที่หนึ่ ง ผูเ้ รียนประชุมกาหนดหัวข้อความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาในวิชาวิทยาศาสตร์ใน
ชี วิ ต ประจ าวัน และก าหนดชุ ม ชนที่ เ ป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายในการให้ค วามรู ้โ ดยเขี ย นเป็ น
โครงการ และนาเสนอโครงการหน้าห้องเรี ยนเพื่ อรับฟั งข้อเสนอแนะจากครูผูส้ อนและ
เพื่ อนในชั้นเรีย น หลังจากนั้ นผู ้เรี ยนต้องนาเสนอเนื้ อหาทั้งหมดที่ จะนาไปถ่ ายทอดต่ อ
ชุมชนให้ครูผูส้ อนตรวจสอบความถูกต้อง
 ขั้นที่สอง ผูเ้ รียนติดต่อนัดหมายวัน เวลาที่เหมาะสมกับชุมชนในการให้ความรู ้ และผูเ้ รียน
ดาเนิ นการตามโครงการที่ได้เสนอไว้
 ขั้นที่สาม ผูเ้ รีย นกลุ่มนาเสนอผลการดาเนิ นการต่อครูผูส้ อนและเพื่อนในห้องเรียน เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูแ้ ละประสบการณ์ที่ได้รบั และร่วมกันสรุปความรูแ้ ละประสบการณ์ที่ได้
จากการเรียนรูแ้ บบรับใช้สงั คม (Service Learning) ผ่านกระบวนการถ่ายโอนความรูส้ ู่
ชุมชนโดยมีครูผูส้ อนเป็ นพี่เลี้ ยง
4. โครงการธรรมะสู่ชีวิต ซึ่งโครงการนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ คือ ให้นักศึกษาได้ใช้ธรรมะเป็ นสิ่งที่ช่วย
นาทางการดาเนิ นชีวิตในสังคมให้เดินถูกทาง เพราะการศึกษาธรรมะเป็ นการศึกษาธรรมชาติ
ของชีวิต ถ้าจิตของผูท้ ี่ศึกษาธรรมะ หรือธรรมชาติได้เข้าใจธรรมชาติจริงๆ จิตก็จะปล่อยวาง ไม่
ไปยึดติดกับสิ่งใด ซึ่งนัน่ ก็จะทาให้จิตไม่เกิดทุกข์ เพราะจิตจะเห็นตามความเป็ นจริงว่า ถ้าไปยึด
ติดก็จะทาให้เกิดทุกข์ ธรรมะจะช่วยให้เป็ นคนดีมีเมตตา กรุณาต่อสัตว์และคนทั้งหลาย ทาให้
จิตอ่อนโยนมากขึ้ น โดยมีขน้ั ตอนดาเนิ นกิจกรรมดังนี้
 ขัน้ ที่หนึ่ ง เชิญวิทยากรที่เป็ นพระจากวัดต่างๆ หมุนเวียนกันไปมาบรรยายให้กบั ผูเ้ รียน
 ขัน้ ที่สอง ผูเ้ รียนสรุปความรูท้ ี่ได้จากรับฟั งบรรยายหัวข้อธรรมะในแต่ละครั้ง แล้วนาธรรมะ
นั้นมาสังเคราะห์เข้ากับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั เพื่อนใน
ห้องเรียนโดยมีครูผูส้ อนเป็ นพี่เลี้ ยง
Evidence of Success:
จากการใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรมในชั้นเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน พบว่าสามารถทาให้นักศึกษาส่วนหนึ่ งได้รบั การพัฒนาให้เป็ น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข”
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายต่อสังคม โดยการสะท้อนความคิดของ
นักศึกษาหลังจากได้ผ่านโครงการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งนามาแสดงบางส่วนดังนี้

และจากการที่ขา้ พเจ้าได้จดั การเรียนรูใ้ นรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวันอย่าง
มีผลการปฏิบัติอย่างรูปธรรมจึงได้รับการคัดเลือกเข้า รับรางวัลโล่เกียรติ คุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”
สาขาผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของนิ สิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจาปี
2556 และรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี สาขานวัตกรรมการเรียนการสอน” ประจาปี 2557 ของมูลนิ ธิ
เพื่อสังคมไทย
Problems Encountered and Solution:
ปั ญหาและอุปสรรคของการสอนสอดแทรกคุณธรรมในชั้นเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในชีวิตประจาวัน คือเวลาในการทากิจกรรมเพราะมีท้งั กิจกรรมในและนอกห้องเรียน ซึ่ง ถ้าขาดการวางแผน
ที่ดีจะเกิดผลกระทบต่อการเรียนรายวิชาอื่นได้ ดังนั้นข้าพเจ้าได้แก้ปัญหาโดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะใช้เวลา
ในวันหยุด ซึ่งจะต้องอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงผลดีที่เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่เกิดจากทากิจกรรมและ
กาหนดแผนงานล่วงหน้า ในกรณีที่ตอ้ งทากิจกรรมนั้นกับหน่ วยงานราชการ ในวันเวลาราชการนั้นจะต้อง
วางให้ตรงกับช่วงเวลาที่นักศึกษามีวนั ว่างในการสอบกลางภาคหรือปลายภาค
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