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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูที่ได http://news.swu.ac.th/newsclips/

เปดขอบฟาคุณธรรม-จริยธรรม เวทียกระดับคุณภาพของผูเรียน
เวทีวิพากษ
กุมารี วัชชวงษ

ปจจุบันทุกภาคสวนยังคงสรางกระแสการขับเคลือ
่ นคุณธรรมจริยธรรม ในสังคมไทยอยางตอเนื่อง แมวาในป 2551 รัฐบาล
จะไมประกาศการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เปนวาระ
แหงชาติ แตศูนยพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนย
คุณธรรม) เปนหนวยงานหนึ่งที่พยายามปลุกกระแสเรื่องการ
ปลูกฝงและผลักดันใหสังคมไทยเปนสังคมอยูดีมีสุข ลาสุดเมื่อ
เร็วๆ นี้ ศูนยคุณธรรม รวมกับเครือขายมหาวิทยาลัย และ
สถาบันอุดมศึกษา ลงนามความรวมมือในการจัดทําโครงการ
"เปดขอบฟาคุณธรรม จริยธรรม"
รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ คณบดีคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะรอง
ประธานกรรมการอํานวยการโครงการ เปดขอบฟาคุณธรรมจริยธรรม กลาววา เปนที่ทราบกันดีวา
คุณธรรมจริยธรรมเปนสิ่งสําคัญ แตขณะนี้บานเรามีปญหาในการปฏิบัติ ทั้งในชีวิตประจําวัน ระบบ
การศึกษา ตลอดจนระบบการทํางาน จึงยังมีหลายสิ่งที่ตองปรับปรุง ดังนั้นโครงการนี้คณะครุศาสตร
รวมกับศูนยสงเสริมพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) และเครือขายสถาบันอุดมศึกษา ที่รวม
พลังขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในภาคปฏิบัติในสังคมมากยิ่งขึ้น โดยคณะครุศาสตรคัดเลือก
ผลงานวิจัยหรือการปฏิบัติที่เขาขายดีเยี่ยม (Best Practis) หรือกรณีตัวอยางตางๆ จากงานวิจัยที่
นําเสนอเขามายังโครงการเปดขอบฟาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งตนเชื่อวามีการปฏิบัติหรือการขับเคลื่อน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีนั้นมีอยูมากในสังคม โครงการนี้จึงถือเปนการใหกําลังใจคนทําดี เพื่อใหทุกภาค
สวนเกิดการแลกเปลี่ยนรูวาสิ่งดีๆ หรือการทําความดีทําอยางไรและเห็นผลอยางไร โดยไมใชการ
กระทําแบบเดิมๆ สําหรับผลงานวิจัยดานคุณธรรมจริยธรรมที่เรามีอยูขณะนี้ มีทั้งผลงานจากนิสิตและ
คณาจารยในคณะครุศาสตร จุฬาฯ เอง และขณะเดียวกันเราไดจับมือกับคณะครุศาสตรและ
ศึกษาศาสตรทั่วประเทศทําการวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพ และคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูเรียน โดยรับการสนับสนุนจากสภาวิจัยแหงชาติ คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนต.ค.2551 นี้
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"จากการสังเกตการณสภาพแวดลอมในสังคมปจจุบัน การกระตุน
ตอมจริยธรรมถือเปนสิ่งสําคัญที่ตองทําอยางตอเนื่องคงไมสามารถ
วัดผลไดในครั้งเดียว เพราะคนสวนใหญเริ่มเปลี่ยนทัศนคติยอมรับวา
การทําดี ทํายากกวาการทําสิ่งไมดี ซึง่ ไมจริงเสมอไป จึงตองพัฒนา
ความคิดของคนใหตอสูกับกระแสสิ่งไมดีที่แวดลอมอยูไดหรือไม
โดยเนนการพัฒนาและกระตุนใหมีภูมิตานทาน และหาแนวทางที่จะ
ทําใหคนไทยมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดไมดีใหเปนความดีงาม
และถูกตอง พรอมทั้งเรียกรองใหสังคมและผูที่เกี่ยวของรวมกันแกไข
สิ่งไมดีดวย โดยคณะครุศาสตร จุฬาฯ มีการบมเพาะสงเสริม
คุณลักษณะความเปนครูใหกับนิสิตเนนคุณธรรม 9 ประการ ไดแก
จิตวิญญาณความเปนครู ความใฝรู วิจารณญาณความเปนผูนํา
จิตสํานึกตอสังคม ความกลาหาญทางจริยธรรม มีวินัยในตนเอง และ
วุฒิภาวะทางอารมณและจิตสํานึกที่ดีงาม หากนิสิตที่จบไปเปนครูก็
จะมีแนวทางในการดําเนินชีวิตและการทํางานที่เขมแข็งดาน
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งผมหวังใหเยาวชนและผูมีบทบาทหนาที่ใน
สังคมนํางานวิจัยไปคิดตอยอดดวย โดยการกระตุน
 ใหเกิดขบวนการ
ตอยอดสงเสริมพลังแผนดินดานคุณธรรมจริยธรรม ใหงอกงาม
เขมแข็ง อยางตอเนื่องไมหยุดพักเปรียบเสมือนไฟไหมฟาง ทั้งนี้
ตองอาศัยการทํากิจกรรมปลุกกระแสใหเรื่องนี้อยูในความนิยมของ
คนในสังคมใหมากที่สุด ซึ่งจะกอใหเกิดความอยูดีมีสุข แบบยั่งยืน
เกิดขึ้นในสังคมไทย" รศ.ดร.พฤทธิ์ กลาว
ดร.วาณี อรรจนสาธิต รองอธิการบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กลาววา หลังจากลง
นามความรวมมือแลว มศว จะนําโครงการเปดขอบฟาคุณธรรม
จริยธรรมของศูนยคุณธรรมไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อคัด
สรรงานวิจัยจากนิสิตและคณาจารย ตลอดจนโครงการที่เกี่ยวของมานําเสนอ ซึ่งขณะนี้ มศว
จัดทําโครงการสงเสริมอัตลักษณของนิสต
ิ ภายใตแนวคิด 8 ประการไดแก คิดเปนทําเปน
หนักเอาเบาสู รูกาลเทศะ เปยมจิตสํานึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร ออนนอมถอมตน งามดวย
บุคลิก และพรอมดวยศาสตรและศิลป ซึ่งจัดทําโครงการเปนแผนปฏิบัติงานระยะยาว 4 ป
นับตั้งแตปก
 ารศึกษา 2551-2554 โดยมีกลุม
 เปาหมายคือ นิสิตที่เขาศึกษาในชั้นปที่ 1 ซึ่งจะ
เริ่มปฏิบัติโครงการนี้อยางจริงจังและเรงดวนไปตลอดจนกระทั่งจบการศึกษาในชั้นปที่ 4 โดย
จะเนนกาลเทศะ บุคลิกภาพ ความออนนอมถอมตน
"เรามองวาหากนิสิตไมสามารถปฏิบัติตนภายใตกฎระเบียบเล็กนอยของมหาวิทยาลัยได เชน ระเบียบ
การแตงกาย การใชวาจาสุภาพ และมีจิตสํานึกตอสาธารณะ เมื่อจบไปแลวจะใสใจรับผิดชอบตอสังคม
ไดอยางไร ดานบทบาทของครูผูสอน จะมุงเนนการสอนดานคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกเขาไปในชั้น
เรียนและรายวิชาที่เกี่ยวของ เพราะเรียนเกงอยางเดียวไมสามารถอยูในสังคมหรือชวยเหลือสังคมได
และจะทําการสรุปขอมูลทั้งหมด เมื่อนิสิตจบการศึกษาออกไป เพื่อนํามาประเมินวา นิสิตมีพัฒนาการ
ดานคุณธรรมมากนอยแคไหน และเปนไปในทิศทางใด" รองอธิการบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว
กลาว
ดาน ผศ.ดร.สิริพัชร เจษฎาวิโรจน รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง กลาววา โครงการเปดขอบฟาคุณธรรมจริยธรรมเปนโครงการที่ดี ซึ่งจะชวยกระตุนสังคมให
เกิดกระแสรณรงคดานคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น สําหรับขัน
้ ตอนตอไปตนจะรับหนาที่ไปเลือกเฟน
หาผลงานวิจัยที่คณาจารยและนิสิตจากคณะตางๆ จัดทําขึ้น โดยจะดูที่เนื้อหาของงานวิจัยนั้นๆ วา
เรื่องใดที่เขาคายการรณรงคสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและมีการใชเครื่องมืออะไร ความเหมาะสมที่จะ

C:\Documents and Settings\002\My Documents\หัวขาว 3.doc 4/23/2008 9:22:01 AM

นําเสนอในโครงการฯหรือไม
"สําหรับมหาวิทยาลัยรามคําแหงนั้นไดมีการบรรจุหลักการเรียนการสอนที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
หมูนักศึกษา เชน ระดับปริญญาตรีจะตองเรียนวิชาบังคับ "ความรูคูคุณธรรม" RU 100/ระดับปริญญา
โท เรียนวิชา RU 600 เปนหลักสูตรระยะสั้น 20 ชั่วโมง เนนดานคุณธรรมความเสียสละเอื้อเฟอตอ
สวนรวม สวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก จะตองเรียนวิชา RU 900 ซึ่งเนนการอบรมคุณธรรมเชิง
ปฏิบัติการ เมื่อจบหลักสูตรจะมีการประเมิน และตัดเกรด มี 2 ระดับไดแก S คือผาน และ U สําหรับผูที่
ไมผานการประเมิน แมวิชาดังกลาวจะไมมีการนับเปนหนวยกิตรวม แตถานิสิตนักศึกษาสอบไมผานก็
ถือวาไมจบการศึกษา" ผศ.ดร.สิริพันธ กลาว
ทั้งนี้การผนึกกําลังของมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาจะเปนการปดฝุนงานวิจัย
คุณภาพที่ถูกเก็บไวบนหิ้งใหออกมาตีแผขอเท็จจริงและองคความรูต
 างๆ นําไปสูการกอราง
สรางสังคมคุณธรรมตอไป
หนา 29
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