
Best Practice in Teaching and Learning 

 

Name:  

 รศ.ดร.กาญจนา จนัทรป์ระเสริฐ 

Position: 

 ผูอ้ านวยการหลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร ์

Title of the Best Practice:   

กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรมในชั้นเ รียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจ าวนั 

Goal:  

ในการจดัการศึกษาของประเทศไทยน้ันไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติไว ้3 มาตรฐาน และ 

11 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานท่ี 2 แนวการจดัการศึกษา และมาตรฐานท่ี 3 แนวการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู/้สงัคมแห่ง

ความรู ้ดังน้ันการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยต้องยึดแนวทางท่ีสอดคลอ้งกับทั้ง 3 มาตรฐาน 

เมื่อพิจารณาสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ขา้พเจา้มีความเห็นว่ามาตรฐานท่ี 1 ท่ีมีเป้าหมายของการจัด

การศึกษาอยูท่ี่พฒันาคนไทยทุกคนใหเ้ป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” น้ันเป็นมาตรฐานท่ีควรจะน ามา

เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน เพราะขณะน้ีคนไทยมีความสบัสนว่า “คนดี” เป็น

อย่างไร มีคุณสมบัติอย่างไร และปฏิบัติอย่างไรจึงจะเรียกว่าดี โดยมีสัญญาณท่ีบ่งบอกถึงวิกฤติการณ์น้ี

หลายประการ เช่น การยอมรบัในเร่ืองทุจริตถา้ตนเองไดป้ระโยชน์ดว้ย หรือการโกหกเพ่ือเอาตวัรอดว่าเป็น

ส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

Need for the Best Practice:   

คุณธรรมและจริยธรรมเสมือนเป็นบทบญัญัติของความดีและความงามของจิตใจท่ีส่งผลใหบุ้คคล

ประพฤติดีประพฤติชอบ เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อการประกอบการในวิชาชีพของบุคคลในทุก

สาขาอาชีพ การละเลยความส าคญัของการพฒันาดา้นคุณธรรมและจริยธรรมจึงก่อใหเ้กิดความเสียหาย

และเกิดปัญหาต่างๆ ทั้งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและเป็นท่ีมาของปัญหาสงัคม จึงเป็นความจ าเป็นและส าคญั

อยา่งยิ่งท่ีเป็นหนา้ท่ีของครทุูกคนท่ีตอ้งปลกูฝังคุณธรรมและจริยธรรมใหเ้กิดขึ้ นในตวันักศึกษาและใหค้งอยู่

ตลอดไปใหน้านท่ีสุด  การท่ีจะท าใหเ้กิดคุณลกัษณะท่ีฝังแน่นไดน้ั้นตอ้งผ่านกระบวนการฝึกฝน การท าซ ้า 

และใหเ้ห็นคุณค่าอย่างชดัเจน  ดงัน้ัน ขา้พเจา้จึงได้น ากระบวนการท่ีจะสรา้งความตระหนักถึงความส าคญั

และส่งเสริมการมีคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลยัรังสิตสอดแทรกในการจดัการเรียนรู ้

รายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั ผ่านโครงการ 4 โครงการท่ีหมุนเวียนกนัไปในแต่ละ

ภาคเรียน  คือ โครงการจิตอาสา โครงการคนดีตน้แบบ  โครงการถ่ายโอนความรูสู้่ชุมชน และโครงการ



ธรรมะสู่ชีวิต  เป็นการเปิดโอกาสใหนั้กศึกษาไดเ้ลือกท ากิจกรรมในหลายรูปแบบตามความตอ้งการซ่ึง

อาจจะเร่ิมตน้ดว้ยการกระท าท่ีง่ายในชีวิตประจ าวนัภายในมหาวิทยาลัย ภายในครอบครัว จนถึงการ

เสียสละและช่วยเหลือชุมชนภายนอกมหาวิทยาลยั ท าใหนั้กศึกษาเกิดแนวคิดและมุมมองใหม่ตระหนักถึง

ความเป็นส่วนหน่ึงในสงัคม และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและใชชี้วิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายต่อ

สงัคม  เป็นปัญญาชน เป็นบุคคลผูท่ี้ไดร้บัการก่อเกิดปัญญาจากทอ้งทุ่งรงัสิตอยา่งสมบรูณ ์

The Best Practice:  

 กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรมในชั้นเ รียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจ าวนั ผ่านโครงการ 4 โครงการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. โครงการจติอาสา  ในโครงการน้ีมีขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม ดงัน้ี 

 ขั้นท่ีหน่ึง ขา้พเจา้จะใหค้วามรูเ้ก่ียวกับความหมายของค าว่าคุณธรรมและจริยธรรม จาก

พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน ผูรู้ ้ นักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่าน  เพ่ือใหนั้กศึกษา

ไดส้รุปความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมเป็นภาพรวมได ้

 ขัน้ท่ีสอง ใหนั้กศึกษาไดเ้ลือกท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาไวอ้ย่าง

กวา้งๆ อาทิ กิจกรรมช่วยเหลือสงัคม/จิตอาสา  กิจกรรมเขา้วดัฟังธรรม/ไปโบสถ์/ไปมสัยิด  

โดยใหนั้กศึกษาบนัทึกภาพขณะท ากิจกรรม และเขียนบรรยายความรูสึ้กหลงัจากท่ีท ากิจกรรม

น้ันๆ แลว้  

 ขั้นท่ีสาม ใหนั้กศึกษาน าเสนอความรูสึ้ก หรือความประทบัใจท่ีเกิดขึ้ นจากการท ากิจกรรมของ

ตนเองใหเ้พ่ือนๆ ฟังในหอ้งเรียนเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ ์ต่อกิจกรรมเหล่าน้ัน 

 ขั้นท่ีส่ี นักศึกษาร่วมกนัสรุปถึงผลท่ีเกิดขึ้ นว่าตนเองไดม้ีการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมมาก

นอ้ยเพียงใด  อาทิ จากท่ีไมเ่คยช่วยเหลือคนอ่ืนแต่เมื่อใหก้ารช่วยเหลือแลว้มีความสุขใจเกิดขึ้ น 

และสามารถท่ีจะน าไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองต่อไป ซ่ึงช่วยน าไปสู่การลดปัญหาต่างๆ ในสงัคมได ้

2. โครงการคนดีตน้แบบ  ในโครงการน้ีมีขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม ดงัน้ี 

 ขั้นท่ีหน่ึง  นักศึกษาคน้หาบุคคลท่ีคิดว่าเป็น “คนดี” ในสงัคมปัจจุบนั แลว้น ามาน าเสนอใน

กลุ่ม เพ่ือใหนิ้ยามของค าวา่ “คนดี” ร่วมกนั 

 ขัน้ท่ีสอง ร่วมกนัสรุปความหมายเพ่ือเป็นนิยามค าว่า “คนดี” และร่วมกนัปฏิญาณว่าจะยึดเป็น

แนวทางปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั 

 ขั้นท่ีสาม ยกตัวอย่างคนดีในความหมายของนักศึกษา แลว้จดัท าเป็นโปสเตอร์ จัดแสดงเป็น

นิทรรศการใหผู้อ่ื้นไดต้ระหนักถึงการยกย่องเชิดชูคนดี เพ่ือเป็นแรงจงูใจ หรือการสรา้งความ

ประทบัใหก้บันักศึกษาภายในมหาวิทยาลยัรงัสิต 

3. โครงการถ่ายโอนความรูสู้่ชุมชน มีลักษณะส าคญัคือส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดคิ้ดอย่างอิสระและ

สอนใหเ้กิดการคิดแบบรวบยอดเพ่ือช่วยส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคข์องผูเ้รียน วตัถุประสงค์

ของการจัดท าโครงการน้ีเพ่ือใหนั้กศึกษาไดร้ับประสบการณ์ในดา้นการรับใชส้ังคม นับเป็น



ประสบการณท่ี์มีคุณค่าสูงต่อการด าเนินชีวิตต่อไปในสงัคม  การรบัใชส้งัคมตามความตอ้งการ

ของชุมชนและสงัคม นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือสงัคมโดยตรงแลว้ประสบการณ์ท่ีนักศึกษา

ไดร้ับยงัสามารถสรา้งแรงจูงใจใหนั้กศึกษาเกิดจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคม และสามารถ

พฒันาความรู ้ทกัษะและเจตคติของนักศึกษาไดอ้ย่างดี นักศึกษาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ใน

ชีวิตและสงัคมไดจ้ริง  โดยมีขัน้ตอนด าเนินกิจกรรมท่ีส าคญัดงัน้ี 

 ขั้นท่ีหน่ึง ผูเ้รียนประชุมก าหนดหวัขอ้ความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาในวิชาวิทยาศาสตรใ์น

ชีวิตประจ าวันและก าหนดชุมชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการใหค้วามรู ้โดยเขียนเป็น

โครงการ และน าเสนอโครงการหน้าหอ้งเรียนเพ่ือรับฟังขอ้เสนอแนะจากครูผูส้อนและ

เพ่ือนในชั้นเรียน หลังจากน้ันผู ้เรียนตอ้งน าเสนอเน้ือหาทั้งหมดท่ีจะน าไปถ่ายทอดต่อ

ชุมชนใหค้รผููส้อนตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 ขั้นท่ีสอง ผูเ้รียนติดต่อนัดหมายวนั เวลาท่ีเหมาะสมกบัชุมชนในการใหค้วามรู ้และผูเ้รียน

ด าเนินการตามโครงการท่ีไดเ้สนอไว ้

 ขั้นท่ีสาม ผูเ้รียนกลุ่มน าเสนอผลการด าเนินการต่อครูผูส้อนและเพ่ือนในหอ้งเรียน เพ่ือ

แลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีไดร้บัและร่วมกนัสรุปความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีได้

จากการเรียนรูแ้บบรบัใชส้งัคม (Service Learning) ผ่านกระบวนการถ่ายโอนความรูสู้่

ชุมชนโดยมีครผููส้อนเป็นพ่ีเล้ียง 

4. โครงการธรรมะสู่ชีวิต ซ่ึงโครงการน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ ใหนั้กศึกษาไดใ้ชธ้รรมะเป็นส่ิงท่ีช่วย

น าทางการด าเนินชีวิตในสงัคมใหเ้ดินถูกทาง เพราะการศึกษาธรรมะเป็นการศึกษาธรรมชาติ

ของชีวิต ถา้จิตของผูท่ี้ศึกษาธรรมะ หรือธรรมชาติไดเ้ขา้ใจธรรมชาติจริงๆ จิตก็จะปล่อยวาง ไม่

ไปยึดติดกบัส่ิงใด ซ่ึงนัน่ก็จะท าใหจิ้ตไมเ่กิดทุกข ์เพราะจิตจะเห็นตามความเป็นจริงว่า ถา้ไปยึด

ติดก็จะท าใหเ้กิดทุกข ์ธรรมะจะช่วยใหเ้ป็นคนดีมีเมตตา กรุณาต่อสตัวแ์ละคนทั้งหลาย ท าให้

จิตอ่อนโยนมากขึ้ น โดยมีขัน้ตอนด าเนินกิจกรรมดงัน้ี 

 ขัน้ท่ีหน่ึง เชิญวิทยากรท่ีเป็นพระจากวดัต่างๆ หมุนเวียนกนัไปมาบรรยายใหก้บัผูเ้รียน 

 ขัน้ท่ีสอง ผูเ้รียนสรุปความรูท่ี้ไดจ้ากรบัฟังบรรยายหวัขอ้ธรรมะในแต่ละครั้ง แลว้น าธรรมะ

น้ันมาสงัเคราะหเ์ขา้กบัเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนั แลกเปล่ียนประสบการณ์กบัเพ่ือนใน

หอ้งเรียนโดยมีครผููส้อนเป็นพ่ีเล้ียง 

Evidence of Success:    

จากการใชก้ลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรมในชั้นเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจ าวนั พบวา่สามารถท าใหนั้กศึกษาส่วนหน่ึงไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” 

มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและใชชี้วิตอยา่งมีคุณค่าและมีความหมายต่อสงัคม โดยการสะทอ้นความคิดของ

นักศึกษาหลงัจากไดผ่้านโครงการดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงน ามาแสดงบางส่วนดงัน้ี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



และจากการท่ีขา้พเจา้ไดจ้ดัการเรียนรูใ้นรายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัอย่าง

มีผลการปฏิบัติอย่างรูปธรรมจึงได้รับการคัดเลือกเขา้รับรางวลัโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” 

สาขาผลงานดีเด่น ในการพฒันาคุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 

2556 และรางวลั “บุคคลตัวอย่างแห่งปี สาขานวตักรรมการเรียนการสอน” ประจ าปี 2557 ของมลูนิธิ

เพ่ือสงัคมไทย  

Problems Encountered and Solution: 

 ปัญหาและอุปสรรคของการสอนสอดแทรกคุณธรรมในชั้นเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ในชีวิตประจ าวนั คือเวลาในการท ากิจกรรมเพราะมีทั้งกิจกรรมในและนอกหอ้งเรียน ซ่ึงถา้ขาดการวางแผน

ท่ีดีจะเกิดผลกระทบต่อการเรียนรายวิชาอ่ืนได ้ ดงัน้ันขา้พเจา้ไดแ้กปั้ญหาโดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะใชเ้วลา

ในวนัหยุด ซ่ึงจะตอ้งอธิบายใหนั้กศึกษาเขา้ใจถึงผลดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาท่ีเกิดจากท ากิจกรรมและ

ก าหนดแผนงานล่วงหน้า ในกรณีท่ีตอ้งท ากิจกรรมน้ันกบัหน่วยงานราชการ ในวนัเวลาราชการน้ันจะตอ้ง

วางใหต้รงกบัช่วงเวลาท่ีนักศึกษามีวนัวา่งในการสอบกลางภาคหรือปลายภาค  

End of Text 

 

 


