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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ศึกษาหลักของคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ใชในกระบวนการบริหารการจัดการ
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจน
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม งานวิจัยนี้เปนการผสมผสานระหวางการวิจัยเอกสาร
ในสวนของพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และการสํารวจเชิงสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันของผูบริหารสถาบันระดับรองอธิการบดีฝายวิชาการหรือตําแหนงเทียบเทาของสถาบัน 
อุดมศึกษา 47 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาตามพระบรม-
ราโชวาทแกสถาบันอุดมศึกษา การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัยเอกสารและการสํารวจบงช้ีวาสถาบัน-
อุดมศึกษาสวนใหญไดดําเนินงานตามโครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติของไทยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
งานวิจัยไดนําเสนอคุณธรรมจริยธรรมสามกลุมที่ควรปลูกฝงใหแกนิสิตนักศึกษา ไดแก คุณธรรมจริยธรรมประจําตัว 
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อความสําเร็จของการประกอบอาชีพ และคุณธรรมจริยธรรมที่มีตอสังคมสวนรวม นอกจากนี้ งานวิจัย
ไดระบุปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา พรอมเสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงการ
พัฒนาในดานนี้ 
 
ABSTRACT 

The study examines the moral principles and ethics and their development in the Thai higher educational 
administration and human resource development following discourses by His Majesty the King Bhumipol, 
together with the general concepts, theories, and research in the area of the moral and ethics development.  In 
order to identify a framework for developing moral principles and ethics among the Thai higher education 
students, the study used a combination of content analysis of the royal discourses and a survey with 47 
executives of the Thai higher education institutions (Vice President for Academic Affairs Office or equivalent 
position) on the ongoing development of moral principles and ethics among their students.  The analysis and 
synthesis of the data reveal that the majority of higher education institutions in Thailand have adopted the Thai 
Ideal Graduates Project developed by the Commission on Higher Education.  The study identifies three groups 
of moral principles and ethics that should be instilled into the Thai higher education students – moral principles 
and ethics for personal practice, those for career advancement, and those for people at large.  In addition, the 
study pinpoints threats for the development and provides guidelines for an enhanced development. 
 
 
 
 
 



ความสําคัญของปญหา 
สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทุกดานอยาง

รวดเร็ว และจากการพัฒนาประเทศที่ผานมา สังคมไทยได
มุงความเจริญทางเศรษฐกิจและความกาวหนาของเทคโน- 
โลยีสารสนเทศโดยไดละเลยความสําคัญของการพัฒนา
ทางดานจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม จึงกอใหเกิดความเสีย 
หาย เกิดปญหาตางๆ ที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต และ
เปนที่มาของปญหาสังคมซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่ง 
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุมนิสิตนักศึกษาซึ่งเปนพลังสําคัญ    
ในอนาคตของประเทศก็สะทอนปญหาดังกลาวอยางนา
เปนหวงเชนกัน ดังนั้น จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและเปน
หนาที่ของคนไทยทุกคนที่ตองรวมกันแสวงหาแนว
ทางแกไขปญหาเพื่อสรางบุคลากรของประเทศที่มีพรอม
ทั้งปญญา ความรู และคุณธรรมอันกอใหเกิดประโยชนทั้ง
สวนตัว สวนรวมและประเทศชาติควบคูกันไป สถาบันการ 
ศึกษาทุกแหงจึงตองมีภารกิจในการรวมพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลใหเปนคนเกง คนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและ    
มีความสุขในสังคมยุคโลกาภิวัตนนี้อยางเต็มความสามารถ 

คุณธรรมที่จําเปนจะตองพัฒนาใหเกิดขึ้นในกระ-    
บวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามพระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นับเปนที่สุดของผลงานดาน
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย การศึกษาหลักของคุณธรรมจริยธรรม
และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ใชในกระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชวาทของ
พระองคเพื่อนอมนําความรูจากแกนแท และสาระในพระ-
บรมราโชวาทนั้นไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในกระบวน 
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริย- 
ธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความ 
สําคัญยิ่ง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาหลักของคุณธรรมจริยธรรมและการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ใชในกระบวนการบริหาร การ
จัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพระบรม
ราโชวาท 

2.  เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

3.  เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและปจจัยที่เปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา 

4.  เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนิสิตนักศึกษาตามพระบรมราโชวาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบความคดิของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําถามในการวิจัย 

1.  คุณธรรมจริยธรรมใดที่ควรปลูกฝงใหแกนิสิตนัก 
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

2.  สภาพปจจุบันของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเปนอยางไร 

3.  มีปจจัยใดที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและมี
แนวทางแกไขอยางไร 

4.  มีแนวทางใดที่จะนอมนําความรูจากแกนแทและ
สาระในพระบรมราโชวาทไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมใน

คุณธรรมจริยธรรมที่ควรปลูกฝงตาม 
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ       

พระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของ 
นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

สภาพปจจุบันของการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา 

ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคและแนว
ทางแกไขในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา 

แนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษาตามพระบรมราโชวาทของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
1. แผนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
2. บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
3. การสรางหลักสูตรและการพัฒนาการเรียนการสอน 
4. บทบาทและหนาที่ของครูอาจารยและผูใหการศึกษา 
5. บทบาทของนิสิตนักศึกษาและบัณฑิต 



 

กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณ-
ธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.  การวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุมเปาหมาย
ที่เปนสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐบาลและเอกชน กระทรวง 
ศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวม      
78 สถาบัน 

2.  การวิจัยครั้งนี้เนนขอมูลเฉพาะคุณธรรมจริยธรรม
ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ดังนี้ 

2.1 หลักคุณธรรมจริยธรรมตามพระบรมราโช- 
วาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยของ
รัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) 
เปนผูประมวลและสังเคราะหเอกสาร 

2.2 คุณธรรมระดับบุคคลเพื่อมุงความสําเร็จของ
สวนรวมอันเปนคุณธรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่
ประกอบดวยคุณธรรม 4 ชุด คือ คุณธรรมชุดปจจัยแรง 
ผลักดัน คุณธรรมชุดปจจัยหลอเลี้ยง คุณธรรมชุดปจจัย
เหนี่ยวรั้ง และคุณธรรมชุดปจจัยสนับสนุน รวมมีคุณธรรม
ยอยทั้งหมด 12 ประการ ซึ่งไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท (2531) 
ไดเรียบเรียงจากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

2.3 ขอมูลที่ไดจากการประมวลผลจากสารสนเทศ
ตางๆ ทั้งนี้ เพื่อใหไดแนวทางอันเปนประโยชนแกสถาบัน 
อุดมศึกษาในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนัก 
ศึกษาสมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ-
เจาอยูหัว 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1.  ไดภาพรวมของหลักคุณธรรมจริยธรรมที่จําเปนใน
การพัฒนานิสิตนักศึกษา 

2.  ไดภาพรวมอันเปนแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

3.  สถาบันอุดมศึกษาไดแนวคิดและแนวทางนอมนํา
พระบรมราโชวาทไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในกระบวน 
การบริหาร การจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา 

4.  หนวยงานที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษา กระ- 
ทรวงศึกษาธิการ มีฐานขอมูลเพื่อนําไปใชในการกําหนด
แนวนโยบายสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาใหเปนการพัฒนาคุณภาพที่
ยั่งยืนและสมดุลกับความเจริญทางเศรษฐกิจในยุคโลกา-   
ภิวัตน 

5.  เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของประ  
ชากรกลุมที่จะเปนพลังสําคัญของชาติใหเปนสมาชิกที่ดี
ของสังคม และเปนพลเมืองดีที่มีประสิทธิภาพของประเทศ 
อันจะกอใหเกิดพัฒนาการอยางตอเนื่องทั้งทางดานเศรษฐ-
กิจ สังคม และการเมืองโดยรวม 
 
คําจํากัดความในการวิจัย 

คุณธรรม หมายถึง หลักของความดีงามและความถูก 
ตองตามหลักเกณฑทางจริยธรรมศาสนาและทางวัฒน-
ธรรม ซึ่งบุคคลยึดเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความสุข
ความสําเร็จของตนเองและสังคม 

จริยธรรม หมายถึง การแสดงออกทางการประพฤติ
ปฏิบัติที่ดีงาม ซึ่งสะทอนคุณธรรมภายในใหเห็นเปนรูป-
ธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมเปนของคูกันและมักใชประกอบ
กัน คุณธรรมเปนปจจัยที่ทําใหเกิดจริยธรรม จริยธรรมจะ
เปนผลของการมีคุณธรรม เชน ผูใดมีคุณธรรม ความซื่อ 
สัตยสุจริต ผูนั้นจะมีจริยธรรม คือ ไมลักทรัพย ไมทุจริต
คอรรัปช่ัน เปนตน (สมพร  เทพสิทธา 2542: 3) 

คุณธรรมจริยธรรมตามพระบรมราโชวาท หมายถึง 
หลักคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวกับหลักการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจที่พระบาทสมเด็จพระเจา-    
อยูหัวทรงพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใหแกผูบริหารการศึกษา  ครู
อาจารยและนักการศึกษา ต้ังแตป พ.ศ. 2493 – 2544 รวม 
ทั้งคุณธรรมระดับบุคคลเพื่อมุงความสําเร็จของสวนรวม ที่
พระราชทานใหแกบุคคลในโอกาสตางๆ 

โครงการพัฒนาบัณฑิต อุดมคติ ไทย  หมายถึ ง 
โครงการที่มุงเนนกิจกรรมการพัฒนาบัณฑิตใหมีความรูใน
สาขาวิชาการและวิชาชีพควบคูกับการมีคุณธรรมจริยธรรม 
เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนที่พึงประสงคตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน สังคม และประเทศ 



 

บัณฑิตอุดมคติไทย หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาแลวเปนประชากรที่มีคุณภาพ โดยมีจิต 
สํานึกที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ 
ตอตนเอง ผูอื่น สังคม และประเทศชาติ มีความเอื้อเฟอ  
เผื่อแผ นําประสบการณจากการศึกษามาใชเปนแนวทางใน
การบริหารงานตางๆ ที่รับผิดชอบเปนอยางดี และสามารถ
ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษา ประมวล สังเคราะห 
และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ 3 สวน คือ 

1.  คุณธรรมจริยธรรมที่ควรปลูกฝงตามพระบรม-
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

จากพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจา-    
อยูหัวทางดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในพิธีพระ- 
ราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวง 
มหาวิทยาลัยต้ังแตป พ.ศ. 2493 - 2544 รวม 51 ป ของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2548) ทรงเนนหลัก
ของคุณธรรมที่สําคัญ คือ การคิดดวยจิตใจที่เปนกลาง 
กอนการพูดหรือการทําสิ่งใด และการมีความซื่อสัตยเปน
คติกํากับใจในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 3 ประการ คือ 
สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาที่ 
บุคคลที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานจะตองมีคุณ-
ธรรม 7 ประการ คือ การมีศรัทธาที่ถูกตอง ความอุตสาหะ
พากเพียรที่ตอเนื่อง ความระลึกรูเทาทัน ไมประมาท ความ
ต้ังใจมั่นคง ปญญาความรูชัดในงานที่ปฏิบัติ ความตั้งใจ
จริงที่จะทําใหสําเร็จ และความมีสติรอบคอบ ซึ่งเปนคุณ-
ธรรมที่เปนเหตุเปนผลและเกื้อกูลกันใหเกิดผลสําเร็จใน
การทํางาน ทรงเนนเรื่องวินัยของชีวิตและการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะการฝกวินัยในตนเพื่อใหเปนขอบังคับที่ควบคุม
ความประพฤติของตนใหคิดเปนระเบียบ ทําเปนระเบียบ 
กระทําการใดๆ ดวยความตั้งใจ ความรับผิดชอบ และความ
บริสุทธิ์ใจเปนสําคัญ 

ทรงชื่นชมที่มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาคุณธรรม
ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ทรงเนนหนาที่ของมหา-
วิทยาลัยวา จุดหมายสําคัญของหนาที่นี้ อยูที่การวางราก 
ฐานทางปญญา คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใหแก
นิสิตนักศึกษา โดยหลักสูตรตองสรางคนที่มีคุณธรรมจริย-
ธรรม สรางคนที่มีจิตสํานึกเพื่อสังคม และประเทศชาติ 

เพื่อใหนิสิตนักศึกษามีความรูทางวิชาการ มีความเขาใจใน
ตนเองและในสภาวะแวดลอมเปนอยางดี มีความคิดวินิจ 
ฉัย สามารถวิเคราะหและตัดสินใจปญหาไดอยางถูกตอง
ตามเหตุผล จึงสงผลทําใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเหมาะสม
สําหรับปฏิบัติงานที่สําคัญ คือ การสรางสรรคความเจริญ
มั่นคงใหแกชาติบานเมือง นอกจากนั้น ทรงเนนบทบาท
ของครู อาจารย ผูใหการศึกษา บทบาทของนิสิตนักศึกษา
และบัณฑิต ซึ่งลวนทําใหประจักษชัดวา พระองคทรงมุง
พัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตใจของคนไทยเปนสําคัญ ทรง
ย้ําถึงความสําคัญของการศึกษาวาเปนกระบวนการพัฒนา
ชีวิตมนุษยทั้งชีวิต เปนการเสริมความรู ความคิด ความ 
สามารถ  คุณธรรมและจิตวิญญาณ  ทรงเนนหลักการ   
ศึกษาที่เช่ือมโยงกับคุณธรรมจริยธรรมอันเปนคุณสม-   
บัติที่แทของผูมีการศึกษา ซึ่งลวนเปนประโยชนอยางยิ่ง 
ตอกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของสถาบันอุดม 
ศึกษา 

นอกจากนั้น ในสวนนี้ผู วิจัยไดนําคุณธรรมระดับ
บุคคลเพื่อมุ งความสําเร็จของสวนรวมของไกรยุทธ  
ธีรตยคีนันท (2531) ซึ่งไดเรียบเรียงจากแนวพระราชดําริ
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่พระบาทสมเด็จพระเจา-
อยูหัวพระราชทานแกบุคคลในโอกาสตางๆ มารวมไวใน
คุณธรรมจริยธรรมที่สมควรจะนอมนํามาปลูกฝงใหแก
นิสิตนักศึกษาหรือบัณฑิตอุดมคติไทยในสถาบันการศึกษา   
ใหมีคุณสมบัติครบถวนในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย
คุณธรรม 4 กลุม คือ คุณธรรมชุดปจจัยแรงผลักดัน ไดแก 
ความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความสามารถพึ่งตนเอง 
และการมีวินัย ซึ่งจะเปรียบเสมือนแรงผลักดันใหบุคคล   
มีความพยายามที่จะทําการใดๆ ใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 
คุณธรรมชุดปจจัยหลอเล้ียง ไดแก ฉันทะ ความรับผิดชอบ 
ความสํานึกในหนาที่และความกตัญู ซึ่งเปนเสมือนปจจัย
หลอเลี้ยงใหเกิดแรงผลักดันคุณธรรมชุดแรกใหมีอยาง
สม่ําเสมอ คุณธรรมชุดปจจัยเหนี่ยวร้ัง ไดแก ความมีสติ 
ความรอบคอบ และความตั้งจิตใหดี ซึ่งจะคอยเหนี่ยวรั้ง
ไมใหแรงผลักดันในตัวบุคคลนําไปสูผลที่ไมพ่ึงปรารถนา 
และคุณธรรมชุดปจจัยสนับสนุน ไดแก ความเมตตา ความ
ปรารถนาดีตอกัน ความเอื้อเฟอตอกัน ความไมเห็นแกตัว 
ความไมเอารัดเอาเปรียบและความอะลุมอลวยถอยทีถอย
อาศัยกัน ซึ่งเปนปจจัยที่สนับสนุนบุคคลใหโอกาสผูอื่นเขา



 

มามีสวนรวมในความสําเร็จของตน จึงนับวาเปนคุณธรรม
ระดับบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสรางสรรคประ 
โยชนสวนรวม มุงเนนหลักการที่มีสวนเอื้ออํานวยใหรูจัก
หนาที่และการปฏิบัติตามภารกิจของหนาที่นั้นๆ ของ
บุคคลใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล อันจัดเปนวิธีการที่   
จะสรางสรรคประโยชนใหแกประเทศชาติไดอยางสูงสุด 

2.  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

ธิดาพร  โตสติ (2546: 13) และทิศนา  แขมมณี (2546: 
11 - 25) ไดกลาวถึงทฤษฎีและแนวคิดที่สําคัญคือ ทฤษฎี
จิตวิเคราะห ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญา ทฤษฎีการกระจางในคานิยม นอกจากนั้น 
ยังไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปลูกฝงคุณธรรมจริย-
ธรรม (ธิดาพร  โตสติ 2546: 16) ซึ่งประกอบดวย ครอบ 
ครัว เพื่อน สื่อมวลชน ฯลฯ รวมทั้งการศึกษากระบวนการ
ปลูกฝงคุณธรรม (อภิญญา  มานะโรจน 2539: 512 – 513) 
ซึ่งสถาบันจะตองกําหนดเปนนโยบาย กําหนดแผนการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม จัดทําโครงการ กําหนดเปา 
หมายและแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อเปน
แนวทางในการสอดแทรกลงไปในหลักสูตร การเรียนการ
สอน กิจกรรมดวยวิธีตางๆ และการศึกษาแนวทางการจัด 
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (สุวิมล  
วองวานิช และนงลักษณ  วิรัชชัย 2543: 19 – 21) ซึ่งสามารถ
จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณ-   
ธรรมจริยธรรมไดทั้งโดยตรงและโดยออม 

3.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณธรรมจริย-
ธรรม 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแกนิสิตนักศึกษามีงานวิจัยที่น าสนใจ  คือ 
อภิญญา  มานะโรจน (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษากระบวน 
การปลูกฝงคุณธรรมแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พบวา การปลูกฝงคุณธรรมแกนิสิตนักศึกษาทําไดหลายวิธี 
เชน ตองสรางศรัทธาใหเกิดแกคุณธรรมนั้นๆ โดยการจัด
สิ่งแวดลอมใหเหมาะ ทําตัวเปนแบบอยางที่ดี คํานึงถึงวัย
และขั้นตอนการพัฒนาคุณธรรม  มหาวิทยาลัยจะตอง
กําหนดนโยบาย ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและ
กิจกรรมสงเสริมในดานตางๆ เพื่อปลูกฝงคุณธรรม โดย
อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษามีสวนสําคัญในการ
ปลูกฝงคุณธรรมมากที่สุด และคุณธรรมที่สําคัญที่จะตอง

ปลูกฝงใหแกนิสิตมากที่สุด คือ ความรับผิดชอบ และการ
รูจักตนเอง ใฝรู ไตรตรองเหตุผลและเสียสละเพื่อสวน 
รวม ตามลําดับ  

สวน สุวิมล  วองวาณิช และนงลักษณ  วิรัชชัย (2543: 
บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาปจจัยและกระบวนการที่ เอื้อตอ    
การพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคลเพื่อมุงความสําเร็จของ
สวนรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัย: การศึกษาเชิงปริมาณ
และคุณภาพ พบวา กระบวนการที่เอื้อตอการพัฒนาคุณ-
ธรรม คือ กระบวนการพัฒนาจากบุคคลรอบขาง โดยพอ
แมมีสวนสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรมมากกวากลุม       
ครู และครูจะมีสวนสําคัญมากกวากลุมเพื่อนตามลําดับ 
และในสวนกระบวนการพัฒนาจากอาจารยมหาวิทยาลัย 
อาจารยรอยละ 90 ไดมีการสอดแทรกคุณธรรมแกนิสิต
โดยใชเวลาในการสอนไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนตาม
เวลา 

จากการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเรื่อง การศึกษา
วิเคราะห สังเคราะห ภาพรวม จรรยาบรรณวิชาชีพ ใน
ประเทศไทยของกุหลาบ  รัตนสัจธรรม  พิสมัย  เสรีขจรกิจ
เจริญ และวิไล  สถิตยเสถียร (2547: บทคัดยอ) พบวาสวน
รวมของจรรยาบรรณทุกกลุมสาขาวิชา คือ ผูประกอบ
วิชาชีพควรมี ความซื่อสัตยสุจริต คํานึงถึงประโยชนสวน 
รวม รับผิดชอบ เคารพสิทธิผูอื่น ไมโกหกหลอกหลวง 
และควรประกอบวิชาชีพโดยมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย 
รักษามาตรฐาน รักษาความลับของผูรับบริการ รักษาชื่อ 
เสียง มีศรัทธาและคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชน 
ซึ่งควรนํามาใชในการประกันคุณภาพการศึกษา การปรับ 
ปรุงหลักสูตร และการประเมินผลการเรียนการสอน  

นอกจากนี้ คณะทํางานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมประชุมเภสัชศาสตรศึกษาแหงชาติ (2545) ได
สอบถามความคิดเห็นของคณาจารยที่สอนวิชาชีพเภสัช
กรรมในประเทศไทยจํานวน 212 คน จาก 11 สถาบัน ได
ใหขอเสนอแนะตอการพัฒนาการเรียนการสอนจริยธรรม 
เรียงตามลําดับดังนี้ คือ การสรางบรรยากาศในการเชิดชู 
คนดีใหเปนแบบอยาง การกําหนดใหมีการเรียนการสอน
จริยธรรมที่ผสมผสานอยูในทุกรายวิชา การสรางเครือขาย
ระหวางสถาบันในการพัฒนาจริยธรรมทุกๆ ดาน ควรจัด
ใหมีโครงการพัฒนาจริยธรรมสําหรับคณาจารย กําหนด
นโยบายในการสนับสนุนการสอนจริยธรรมใหเทาเทียม
กับสาขาอื่น และการกําหนดใหมีรายวิชาเฉพาะดานจริย-



 

ธรรมอยางนอย 1 หนวยกิต/ปการศึกษา และจากการสํารวจ
นักศึกษาตอการสอนคุณธรรม จริยธรรม พบวา ครูอาจารย
ที่ดีในมุมมองของนักศึกษาตองมีพฤติกรรมที่ดีทั้งดานการ
สอน การเอาใจใสนักศึกษาและพฤติกรรมจริยธรรมสวน
บุคคลดวย นักศึกษาตองการใหคณะฯ สอนจริยธรรมใน
ทางออมมากกวาการสอนจริยธรรมในทางตรง เชน การ
เปดเปนรายวิชา เปนตน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปได
วา ภาพรวมของทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปลูกฝงคุณธรรม จริย-
ธรรม กระบวนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และแนว 
ทางการจดัการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูแนวทางการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเอกสารตามระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยศึกษาขอมูลจากหลักคุณธรรมจริยธรรมตาม
พระบรมราโชวาท ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งจากแบบสํารวจ
เชิงสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการพัฒนาคุณ-
ธรรมจริยธรรมในสถาบันของผูบริหารระดับรองอธิการบดี
ฝายวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับคําตอบกลับคืน
มา จํานวน 47 แหง แลวนํามาวิเคราะห สังเคราะหความ
เช่ือมโยงและความสอดคลองระหวางแนวคิด ทฤษฎี หลัก 
การทั้งหมดกับแกนแทและสาระในพระบรมราโชวาท เพื่อ
ประมวลเปนแนวทางในการนอมนําไปพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนิสิตนกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

 
ผลการวิจัย 

1.  คุณธรรมจริยธรรมท่ีควรปลูกฝงใหแกนิสิตนัก 
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

คุณธรรมจริยธรรมหลักที่ควรปลูกฝงใหเปนคุณ-
ลักษณะที่ พึงประสงคของนิสิตนักศึกษาในสถาบัน 
อุดมศึกษา คือ ความซื่อสัตย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ  
 

 

ความมุงมั่น อดทน พากเพียร ความมีสติ รอบคอบ ความมี
ศรัทธาและความจริงใจ การมีทักษะชีวิต ความเสียสละ 
การมีจิตของความเปนผูให การมีจิตประชาธิปไตยและจิต
สาธารณะ รูรักสามัคคี การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ความ
เขาใจผูอื่นและเขาใจโลก และการใชปรัชญาแบบพอเพียง 
โดยสรุปเปนทิศทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมที่ พึงประสงคใหแกนิสิตนักศึกษาในสถาบัน 
อุดมศึกษาจากคุณธรรมจริยธรรมดังกลาว 3 กลุม คือ 
คุณธรรมจริยธรรมประจําตัวหรือคุณธรรมจริยธรรมใน
การดํารงชีวิต คุณธรรมจริยธรรมเพื่อความสําเร็จของการ
ทํางานและการประกอบอาชีพ และคุณธรรมจริยธรรมที่มี
ตอสังคมสวนรวม 

2.สภาพปจจุบันของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญไดดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยของสํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต้ังแตป พ.ศ. 2540 เปนตน
มา  ทั้งนี้  เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่ พึง
ประสงค มีความรูทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพควบคูกับ
การมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
ไดอยางมีความสุข โดยการจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาเปน 3 
รูปแบบ คือ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา และการ
สรางรายวิชาเฉพาะดานคุณธรรมจริยธรรมในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และเพื่อเปนการเชิงวัดและพัฒนากระบวน 
การในการถายทอดการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมใน
สถาบันการศึกษาใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สกอ. 
ไดจัดใหแมขายหลักเปนผูดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณดานการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 
รวมท้ังไดจัดใหการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยนี้สอด
ประสานการดําเนินงานรวมกับการประกันคุณภาพการ 
ศึกษา 

3.  ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาคุณธรรมจริย-
ธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและขอ 
เสนอแนะเพื่อการแกไข 

 
 



 

  3.1 ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
   ดานการบริหารจัดการ 

   -  ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเห็นความสําคัญแต
ยังขาดการสรางระบบและกลไกการกํากับดูแล ผลักดัน 
และติดตามการดําเนินงานใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ 

   -  ขาดความชัดเจนในการเชื่อมโยงภารกิจระ- 
หวางการบริหารจัดการดานวิชาการและกิจการนักศึกษา
เขาดวยกัน 

   -  การศึกษา วิจัย และเผยแพรกระบวนการเรียนรู
ดานนี้มีไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดความรวมรับผิดชอบอัน
เปนพลังอยางแทจริง 
   ดานการดําเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนและ
กิจกรรมตามรูปแบบที่เหมาะสมในการเสริมสรางและ
พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 
   -  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิตนักศึกษา ยังขาดการวางแผนที่ชัดเจนและสอด 
คลองระหวางฝายวิชาการและฝายกิจการนักศึกษา ยังไมได
นําคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคมากําหนดเปนแนว 
ทางในการจัดกิจกรรม รูปแบบการจัดกิจกรรมยังไมหลาก 
หลาย และขาดหลักการมีสวนรวมของนักศึกษา 
   -  การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในราย 
วิชา สถาบันยังไมกําหนดเปนนโยบายอยางชัดเจน ผูสอน
ยังขาดความตระหนักถึงความสําคัญในการสอดแทรกคุณ-
ธรรมจริยธรรม ขาดความรูและเทคนิคในการสอนความรู 
คูคุณธรรม และยังเปนแบบอยางที่ไมดีพอ 
   -  การสรางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ยังมี
การสรางรายวิชาจํานวนนอยเพราะยังขาดความรูความเขา 
ใจ และยังขาดนโยบายหรอืการสนับสนุนที่ชัดเจน 

  3.2  ขอเสนอแนะเพื่อการแกไข 
ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 
    -  ดานการบริหาร ควรกําหนดการพัฒนานิสิต
นักศึกษาแบบองครวม ควรกําหนดนโยบายใหนําระบบ
การประกันคุณภาพมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึง
ประสงค และควรสงเสริมการดําเนินขายสถาบันอุดม- 
ศึกษา 
   -  ดานการดําเนินงานพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 
ในดานการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรควรกําหนดใหทุก

สถาบันจัดทําคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค จัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตนักศึกษาอยางตอเนื่องทุกช้ันป และควรจัด
สัมมนาผูบริหารสถาบันและหนวยงานที่พัฒนานิสิตนัก 
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดสําคัญในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
   -  ดานการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
รายวิชา สกอ. ควรประกาศเปนนโยบายใหสถาบันอุดม 
ศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนที่มุงเนน “ความรูคูคุณ-
ธรรม” และมุงใหมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในทุก
รายวิชาที่สอน และในดานการสรางรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ควรจัดสัมมนาคณาจารยที่รับผิดชอบเพ่ือสราง
ความเขาใจปรัชญาและแนวคิดการสรางรายวิชาและการ
เรียนการสอนที่ถูกตอง 

ขอเสนอแนะสําหรับสถาบันอุดมศึกษา 
1.  ควรใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพบัณ- 

ฑิตของสถาบันและการพัฒนาศักยภาพและขีดความ 
สามารถของคณาจารยเพิ่มขึ้นโดยจัดใหเปนระเบียบวาระ
สําคัญของมหาวิทยาลัย (University Agenda) 

2.  ควรยึดมั่นในปณิธานและคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคของสถาบันและเผยแพรใหบุคลากรในสถาบัน
ทราบเพื่อตระหนักถึงเปาหมายที่จะตองดําเนินการรวมกัน
ใหเกิดสัมฤทธิ์ผล 

3.  ควรทบทวนภารกิจการปฏิบัติงานของอาจารย
ใหมโดยเนนความตระหนักและความสําคัญของคุณธรรม
จริยธรรม  ทั้งนี้  เพื่อใหอาจารยเปนกลไกสําคัญในการ
พัฒนานสิิตนักศึกษา 

4.  ควรกําหนดใหการจัดการเรียนการสอนใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนการพัฒนานิสิตนักศึกษาในดาน
คุณธรรมจริยธรรมอยางแทจริงและกําหนดจรรยาบรรณ
วิชาชีพของแตละสาขาวิชาใหชัดเจน 

5.  ควรทบทวนภารกิจดานการเรียนการสอนให
สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและควรปรับปรุงหลักสูตรโดยมุงเนนการเรียน
การสอนที่เนน “ความรูคูคุณธรรม” เปนสําคัญ 

4.  แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนิสิตนัก-
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามพระบรมราโชวาท 

1.  แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย การมีจุดมุงหมายที่จะสรางบัณฑิตใหเปนคน
ดีและมีคุณสมบัติครบถวนตองใชความฉลาด ความสามารถ 



 

ความรอบคอบ และความอุตสาหะอดทน นั้น สามารถนอม
นํามาเปนแนวทางปฏิบัติไดดังนี้ คือ 

กําหนดนโยบายอยางชัดเจนในการจัดโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง กําหนดเปาหมาย
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของสถาบัน  กําหนด
คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงคในการพัฒนาคุณภาพ  
ของนิสิตนักศึกษา กําหนดตัวบงช้ีและพฤติกรรมที่แสดง    
ออกทางดานคุณธรรมจริยธรรมของสถาบันอยางชัดเจน 
กําหนดกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา 
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามดูแลและประเมินภาพรวม 
ประสานความรวมมือในการดําเนินภารกิจดานการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมกับทุกฝาย และเชื่อมโยงการประกัน
คุณภาพกับการสรางกระบวนการเรียนรูของนิสิตนักศึกษา
และกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2.  บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม นักพัฒนาและนักบริหารผูซึ่งตองใช
ความสามารถสูงเปนพิเศษในการทํางานนี้ จะตองมีความ
มั่นคงเด็ดเดี่ยวและมุงมั่นในความสําเร็จของงานที่มาจาก
ความถูกตองและเปนธรรม ดังนั้น ผูบริหารระดับสูงของ
สถาบันจึงควรนอมนําคุณธรรมตามพระบรมราโชวาทนี้มา
พัฒนาอยางเปนรูปธรรมมากที่สุด ดังนี้คือ 

เปนผูนําเชิงคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนเปน
แบบอยาง ตระหนักถึงความสําคัญและมีบทบาทในการสง-
เสริมและพัฒนา ใหการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่ประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม จัดประชุม สัมมนา 
เพื่อวิเคราะหและกําหนดประเด็นทางคุณธรรมจริยธรรมที่
ตองการปลูกฝง กําหนดแนวทางบริหารจัดการ กําหนดตัว
บงช้ีและพฤติกรรมที่แสดงออก และกําหนดรูปแบบกิจ-
กรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในลักษณะบูรณาการ
กําหนดเปนนโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
สถาบันอยางชัดเจน ช้ีแจงนโยบายวางแผนปฏิบัติงาน และ
สงเสริมโดยการจัดสรรงบประมาณ และสนับสนุนการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมและบรรยากาศใหเอื้อตอการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในสถาบันใหนาสนใจ 

3.  การสรางหลักสูตรและการพัฒนาการเรียนการ
สอน ทรงเนนการสรางหลักสูตรที่ตองพัฒนาคนใหมีคุณ-
ธรรมจริยธรรม เปนตนแบบที่ดีแกบุคคลอื่นและหลักสูตร
ที่ตองสรางคนใหมีจิตสํานึกเพื่อสังคมและประเทศชาติ 

การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาตามแนวพระบรม-
ราโชวาท หลักสูตรควรมีลักษณะ ดังนี้ คือ มีความสมดุล
ระหวางรางกาย จิตใจและสติปญญา ปลูกฝงคุณธรรมจริย-
ธรรม คานิยมที่ถูกตองและลักษณะชีวิตที่ดี ใหผูเรียนมี
โอกาสพัฒนาศักยภาพอยางเต็มที่ มีความสมดุลระหวาง
ความเปนสากลกับทองถิ่นและทฤษฎีกับการปฏิบัติ เอื้อให
ผูเรียนเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตรพรอมกับรอบรูสหวิทยาการ
และสรางจิตสํานึกเพื่อสวนรวม 

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวพระบรม -
ราโชวาท ทรงเนนรูปแบบการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนศูนยกลางหรือเปนสําคัญที่สุด และชวยใหคนคิดเปน 
วิเคราะหเปน และประยุกตใชความรูที่มีอยูเปน 

4.  บทบาทและหนาที่ของครูอาจารยและผูใหการ 
ศึกษา ครูอาจารยตองปฏิบัติบทบาทและหนาที่ตามจรรยา 
บรรณของอาจารยมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเปน “ครู
ตนแบบ” ในดานคุณธรรมจริยธรรม กําหนดทิศทางการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษารวมกันและ
เปนไปในแนวเดียวกัน ควรวางแผนหรือกําหนดคุณธรรม
จริยธรรมใหชัดเจนในแผนการสอน มีการสอดแทรกการ
สอนคุณธรรมจริยธรรมและดําเนินการประเมินในทุก
รายวิชา ศึกษาและพัฒนากระบวนการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมนิสิตนักศึกษาใหสอดคลองกับการปฏิรูปการ
เรียนการสอนโดยยึดหลักผูเรียนมีความสําคัญที่สุด รวมทั้ง
ควรคนควาศึกษาวิจัยดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

5.  บทบาทของนิสิตนักศึกษาและบัณฑิต ควร
สรางจิตสํานึกและตระหนักในบทบาทหนาที่ความรับผิด 
ชอบของตน เห็นการเรียนรูและการพัฒนาตนเองในการ
ฝกฝนใหเปนคนดี คนเกง และมีประโยชนตอสังคมเปน
เรื่องสําคัญ และพัฒนาคุณลักษณะ “บัณฑิตพันธุใหม”    
ใหเกิดขึ้นในตนใหกาวทันความเจริญทางเทคโนโลยีสาร-
สนเทศและกระแสโลกาภิวัตน 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

ขอเสนอแนะสําหรับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

1.  สกอ. ควรประกาศเปนนโยบายใหสถาบันอุดม 
ศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนที่มุงเนน “ความรูคูคุณ- 
ธรรม” มุงใหมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในทุก



 

รายวิชาที่สอน และการสรางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  

2.  สกอ. ควรกําหนดใหทุกสถาบันจัดทําคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาอยาง
ตอเนื่องทุกช้ันป ควรจัดสัมมนาผูบริหารสถาบันและ
หนวยงานพัฒนานิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด
สาํคัญตามพระบรมราโชวาทอันเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา 

3.  สกอ. ควรกําหนดการพัฒนานิสิตนักศึกษาแบบ
องครวม ควรกําหนดนโยบายใหสถาบันนําระบบประกัน
คุณภาพมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค 
ควรสงเสริมการดําเนินเครือขายสถาบันอุดมศึกษา และ
ควรสงเสริมการวิจัยดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นิสิตนักศึกษา 

4.  สกอ. ควรกําหนดใหมีการประเมินผลงานการเรียน
การสอนดานคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบตางๆ เชน การ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนของอาจารยผู 
สอน การประชาสัมพันธแบบอยางที่ดี การสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมในดานคุณธรรมจริยธรรมของ
คณะ/หนวยงานในสถาบัน 

ขอเสนอแนะสําหรับสถาบันอุดมศึกษา ผูบริหาร ครู
อาจารย ผูใหการศึกษาและนักการศึกษา 

1.  ควรนําแกนแทและสาระหลักคําสอนมาวิเคราะห
เพื่อพิจารณาทําแผนยุทธศาสตรหรือแนวทางปฏิบัติในการ
พัฒนาความรูคูคุณธรรม และจัดเปนรูปแบบการบริหาร
จัดการ บทบาทของอาจารย หลักสูตรและการจัดกระบวน 
การเรียนรู และบทบาทนิสิตนักศึกษาของสถาบันใหสอด 
คลอง เหมาะสม และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2.  ควรจัดใหเปน  “ระเบียบวาระสําคัญของมหา- 
วิทยาลัย” (University Agenda) ดวยการกําหนดวิสัยทัศน
และกลยุทธในการดําเนินงานพัฒนาความรูคูคุณธรรมที่
ชัดเจน 

3.  ควรคัดสรร “ตัวอยางที่ดี” ในการรักษาคุณธรรม
จริยธรรมของแตละสาขาวิชาชีพเพื่อเปนแบบอยางที่ดี รวม 
ทั้งใช “การรวมพลังเพื่อเกียรติภูมิแหงวิชาชีพ” มาชวย
เสริมสรางคานิยมเรื่องการยึดมั่นในความถูกตอง ชอบ
ธรรม และการเห็นแกประโยชนสวนรวม 
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