การจัดการความรูเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม
ดานการมีวินัย ซื่อสัตย เสียสละของนักศึกษาพยาบาล

จัดทําโดย
ศิริธร ยิ่งเรงเริง
รุงตวรรณ ชอยจอหอ
สุภัสสรา ภูเมฆ

ปการศึกษา 2557
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข

การจัดการความรูเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ดานการมีวินัย ซื่อสัตย และเสียสละ
ของนักศึกษาพยาบาล
คณะกรรมการจัดการความรูไดทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีวินัย ซื่อสัตย และ
เสียสละของนักศึกษาพยาบาล ป พ.ศ. 2554 - 2557 พบงานวิจัย จํานวน 4 เรื่องทําการศึกษาในกลุมตัวอยาง
นักศึกษาพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ไดแก งานวิจัยเชิงสํารวจ 3 เรื่อง และ
งานวิจัยกึ่งทดลอง 1 เรื่อง พบคําจํากัดความ ของวินัย ซื่อสัตย และเสียสละดังนี้
วินัย หมายถึงการที่นักศึกษาสามารถควบคุมตนเองใหปฏิบัติถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับ (สุนียรัตน
บุญศิลป 2555)
ซื่อสัตย หมายถึง การที่นักศึกษาพยาบาลประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตรงตอความเปนจริงทั้งตนเอง
และผูอื่น (สุนียรัตน บุญศิลป 2555)
เสียสละ หมายถึง การที่นักศึกษารูจักแบงปนใหแกบุคคลอื่นที่ควรใหดวยความเต็มใจความเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การที่นักศึกษาพยาบาลมีการประพฤติปฏิบัติโดยคํานึงถึงสิทธิที่บุคคลอื่นควรจะไดรับ
(สุนียรัตน บุญศิลป 2555)
ตารางที่ 1 การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการมีวินัย ซื่อสัตย และเสียสละในนักศึกษาพยาบาล
แหลงที่มา/ วัตถุประสงค รูปแบบวิจัย/
เครื่องมือ
ผลการวิจัย
กลุมตัวอยาง
แบบสอบถาม 27 1. ระดับทัศนคติ
การสํารวจ
1. สุนียรัตน บุญ เพื่อศึกษา
ขอ จริยธรรม 9
นักศึกษา
และ
ดี: ยุติธรรม
ศิลป (2555)
เปรียบเทียบ พยาบาลป 1- ดาน (3 ขอ/ดาน) ระเบียบวินัย และ
1)ยุติธรรม
ทัศนคติเชิง 4 วิทยาลัย
เคารพในศักดิ์ศรี
เครือขายภาค 2)อุตสาหะ
จริยธรรม
ความเปนมนุษย
กลาง จํานวน 3)ระเบียบวินัย
ปานกลาง: ความ
4)เคารพความเปน รับผิดชอบ ซื่อสัตย
352 คน
มนุษย
สามัคคี เมตตา
5)ซื่อสัตย
กรุณาและเสียสละ
6)รับผิดชอบ
2. ชั้นป 4 มี
7)สามัคคี
คาเฉลี่ยทัศนคติ
8)เมตตากรุณา
เชิงจริยธรรม
9)เสียสละ
โดยรวมสูงกวาชั้น
เลือกตอบ 5 ระดับ ปอื่น
คือ เห็นดวย
3. นักศึกษาทุกชั้น
อยาง และไมเห็น ปมีทัศนคติเชิง
ดวยอยางยิ่ง
จริยธรรมดาน

ขอเสนอแนะ
1. สงเสริมและ
ปลูกฝง
จริยธรรมใหแก
นัก
ศึกษาในทุก
ระดับชั้นป
2. พัฒนา
กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่
เนน
การสอดแทรก
จริยธรรมดาน
ความเมตตา
กรุณาและ
ดานความ
เสียสละในการ
เรียนการสอนให

แหลงที่มา/ วัตถุประสงค

รูปแบบวิจัย/
กลุมตัวอยาง

2. สุชาฎา คลาย เพื่อศึกษา
การสํารวจ
มณี (2556)
พฤติกรรมเชิง นักศึกษา
จริยธรรม
พยาบาลปที่
1-4 วพบ
นครราชสีมา
จํานวน 167
คน

เครื่องมือ

แบบสอบถาม
พฤติกรรมเชิง
จริยธรรม 9 ดาน
1)ซื่อสัตย (1 ขอ)
2)เมตตากรุณา
3) วินัย (2 ขอ)
4)รับผิดชอบ
5)สุภาพออนโยน
6)เคารพผูอื่น
7)อดทน
8)สามัคคี
9)เสียสละ (1 ขอ)
เกณฑ 1-6 ตาม
โคลเบิรก

ผลการวิจัย

ขอเสนอแนะ

ความรับผิดชอบ
ความยุติธรรม
ระเบียบวินัยและ
เสียสละไมตางกัน

มากขึ้นใน
ทุกระดับชั้นป

1. คะแนนเฉลี่ย
โดยรวม/รายดาน
-ขั้นที่ 5 คือการใช
เหตุผลแสดง
พฤติกรรมยึดตาม
คํามั่นสัญญา ดาน
ซื่อสัตย เมตตา
กรุณา วินัย
รับผิดชอบ สุภาพ
ออนโยน อดทน
สามัคคี เสียสละ
-ขั้นที่ 6 การแสดง
พฤติกรรมยึดตาม
อุดมคติสากล คือ
การเคารพผูอื่น
2. ทุกชั้นปมี
คะแนน ดาน
ระเบียบวินัย และ
ความรับผิดชอบ
อยูในระดับต่ํา (4
การแสดง
พฤติกรรมยึดตาม
หนาที่สังคม)

1. จัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอนสอดแทรก
คุณธรรม
จริยธรรมใน
รายวิชาทั้ง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
และทดลองและ
เพิ่มการ
ประเมินผล
2. เพิ่มการจัด
กิจกรรมดาน
คุณธรรม
จริยธรรมใน
สถาบัน เชนการ
ยกยองคนดี
สงเสริมการคบ
มิตรคนดี จัด
ทัศนศึกาแหลง
เรียนรูคุณธรรม
จริยธรรม และ
ชวยเหลือสังคม
3. สราง
บรรยากาศ ใน
สถาบันเชน
กิจกรรมศาสนา

แหลงที่มา/ วัตถุประสงค

3. สายสวาท
ความคิดเห็น
เผาพงษ (2555) ตอ
อัตลักษณ
บัณฑิต

รูปแบบวิจัย/
กลุมตัวอยาง

การสํารวจ
จํานวน 863
คน
-ประชาชน
186 คน
-หัวหนาฝาย
18 คน
-หัวหนาตึก
37 คน
-ศิษยเกา 17
คน
-พยาบาล 30
คน
-อาจารย 34
คน
-บุคลากร 29
คน

เครื่องมือ

ผลการวิจัย

ขอเสนอแนะ

จัดบอรด ชมรม
คนดีศรีสังคม
ประชาสัมพันธ
งานงาน
คุณธรรมของ
สถาบันสูสังคม
4. กําหนด
สมรรถนะที่
จําเปนดาน
คุณธรรม
จริยธรรมของ
นักศึกาประเมิน
และนํามาเปน
แนวทางพัฒนา
ทั้งรายกลุมและ
รายบุคคล
แบบสอบถาม 25 1. ความซื่อสัตย 1. ประเมินอัตต
ลักษณบัณฑิต
ระดับมากที่สุด
ขอ 4 ดาน
1)การปฏิบัติงาน (6 2. ดานความมีวินัย กอนสําเร็จ
การศึกษา
อยูในระดับมาก
ขอ)
2. ควรไดรับการ
2)ดานมีวินัยจํานวน 3.ความตรงตอ
เวลาอยูในระดับ พัฒนาเพิ่มขึ้น
(6 ขอ)
ไดแก มีความรู
3) ดานเขาใจความ มาก
ในงานที่
เปนมนุษย (7 ขอ)
รับผิดชอบ/ มี
4) ดานเกิด
ความชํานาญใน
ประโยชนแกชุมชน
การใหการ
(6 ขอ)
พยาบาล/มี
แบบประเมินคา 5
ความตรงตอ
ระดับ
เวลา/ และ
ปฏิบัติงานดวย
ความเสียสละ
อุทิศเวลาใหกับ

แหลงที่มา/ วัตถุประสงค

รูปแบบวิจัย/
กลุมตัวอยาง
-นักศึกษา
วพบ
นครราชสีมา
512 คน
4. ดาริณี สมศรี ผลของการ แบบกึ่ง
(2554)
พัฒนาจิต
ทดลอง 4
ตามแนววิถี สัปดาห โดย
พุทธตอ
การนั่ง
พฤติกรรมเชิง วิปสสนาและ
จริยธรรมของ ถือศีล 8 ใน
นักศึกษา
นักศึกษาชั้นป
พยาบาล
ที่ 2 วพบ
ชลบุรี จํานวน
78 คน

เครื่องมือ

ผลการวิจัย

ขอเสนอแนะ
งาน

แบบสอบถาม
พฤติกรรมเชิง
จริยธรรม 6 ดาน
ไดแก 1)ดานการ
พึ่งตนเอง 2)ดาน
ความรับผิดชอบ 3)
ดานความซื่อสัตย
4)ดานความมีวินัย
5)ดาน ความ
ขยันหมั่นเพียร
และ 6)ดานการ
ควบคุมตนเอง เปน
แบบประมาณคา 5
ระดับ

1.พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมโดยรวม
กอน-หลังการ
ทดลองอยูในระดับ
มาก ดานความ
ซื่อสัตย 4.00 เปน
4.10 ดานวินัย
3.94 เปน 4.19
2. พฤติกรรมเชิง
จริยธรรมหลังการ
พัฒนา จิตตาม
แนววิถีพุทธ สูง
กวากอนการอบรม
ที่ระดับ .01

1. สงเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมอยาง
ตอเนื่อง โดยจัด
ไวในหลักสูตร
และจัดการเรียน
การสอนทุกชั้นป
2. ควรสงเสริม
การจัดกิจกรรม
การพัฒนา ให
นักศึกษารูจัก
การ วิเคราะห
ตนเองเพื่อรูจัก
ตัวเอง ดวยการ
พิจารณา
เกี่ยวกับ
ความรูสึกนึกคิด
และพฤติกรรม
การ แสดงออก
จะชวยให
ตระหนักรูจุดดี
จุดดอย สามารถ
พัฒนาและ
ควบคุมการ
ประพฤติ ปฏิบัติ
ของตนให พึง
ปรารถนาของ
สังคม

2.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางอาจารย เกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมดานการมี
วินัย ซื่อสัตย และเสียสละ ของนักศึกษาพยาบาล (6 มกราคม 2558)

ตารางที่ 2 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารยเรื่องการสรางการมีวินัย ซื่อสัตย และเสียสละของ
นักศึกษาพยาบาล
การมีวินัย
การซื่อสัตย
การเสียสละ
วิธีการ
- การมอบหมายงาน
- สรางกฎ ไมลักขโมย ไมลอก - จัดกิจกรรมทั้งภายใน
รับผิดชอบในเนื้อหาวิชา
ขอสอบ ไมคัดลอกผลงานผูอื่น ภายนอก วิทยาลัย เชน การ
- การเครงครัดการมีวินัยเรื่อง - สรางจิตสํานึก ยกตัวอยาง
ประกวด 5ส การพําเพ็ญ
ตรงตอเวลา ในการเขา
กรณีศึกษาชี้ใหนักศึกษาเห็นโทษ ประโยชน
หองเรียน การเขาหองประชุม หรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับการ - มีการเชิญบุคคลที่เปน
หามสายเกิน 15 นาที
ไมซื่อสัตย ในอดีตหรือ
แบบอยางที่ดีมาพบปะ เชน
- อาจารยปฏิบัติเปน
อุทาหรณสอนใจใหนักศึกษาฟง ศิษยเกา
แบบอยาง ตรงตอเวลา เชน - การไมปลอมแปลงลายเซ็น
- การ Empowerment / การ
การขึ้น ward
เซ็นชื่อแทนกัน เขา/ออกหอพัก สอนใหนักศึการูจัก สํานึก
- มีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน
และหองเรียน
รับผิดชอบและมีสวนรวม
เชนใหสงงานตรงเวลา
- กระตุนโดยพูดใหนศ.ฟงทุก
- เปดโอกาสใหนักศึกษาได
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ครั้งที่มีโอกาสเชน งานกิจกรรม แสดงความคิดเห็น/จัดทํา
- การใหนักศึกษาทุกชั้นป
นักศึกษา งานวันพอแหงชาติ โครงการ ผานทางสโมสร
เขาคิวรอขึ้นลิฟท
- ใหรางวัลชมเชยเมื่อนักศึกษา นักศึกษา ชั้นเรียน ชมรม
- การแตงเครื่องแบบนักศึกษา ทําความดี เชน การกลาว
- เปดโอกาสใหนักศึกษาไดออก
มาเรียนหนังสือ ยกเวนวิชา ชมเชยตอหนา การติดประกาศ สูส ังคมภายนอก/ประสบการณ
พละ
- ขอความรวมมือใหแตละ
ตรง
- สรางความภูมิใจในสถาบัน รายวิชาใหสอดแทรกคุณธรรม - การกําหนดชั่วโมงจิตอาสา
ไมสวมใส/ใชสัญลักษณ
จริยธรรมในชัว่ โมงการเรียนการ (ธนาคารความดี)
สถาบันอื่น
สอนทุกรายวิชา
- การเปดเวทีใหเลาถึง
- สอดแทรกแนวคิดใน
- จัดกิจกรรมโตวาทีในเรื่อง
ประสบการณที่ไปทํามา
เนื้อหาวิชา
คุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา
- การประกาศความดีใหสังคม
- การชี้แจงกับผูปกครองในวัน ภาษาไทย
ยอมรับ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับ การมีสวน - จัดโครงการสงเสริมคุณธรรม - สอดแทรกในการเรียนการ
รวมปลูกฝงการมีวินัยที่บาน จริยธรรม โดยใชเวลาเต็มของ สอน การใชสื่อในการสอน
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ งานกิจการนักศึกษา และ
เกี่ยวกับประเพณี/จิตอาสา
ตั้งกติกา/ขอตกลงรวมกันผาน นักศึกษามีสวนรวม 100 %
- การใหครูเปนแบบอยางที่ดี
กิจการนักศึกษาเพื่อให
หรือบูรณาการกับรายวิชาจริย - การลอหลอมการสราง
นักศึกษามีวินัย
ศาสตร
สัมพันธภาพตั้งแตเริ่มแรก
- จัดการประกวดหนังสั้นในเรื่อง - การสรางความภาคภูมิใจใน
คุณธรรมจริยธรรม (วินัย
สถาบันทั้งอาจารยและ
ซื่อสัตย เสียสละ) ประจําปใน นักศึกษา

การมีวินัย

การประเมิน - คะแนนความประพฤติ
นักศึกษา ตองไมต่ํากวารอย
ละ80 โดยมีการกําหนด
มาตรการการลงโทษที่ชัดเจน
ตามระดับความรุนแรงของ
การกระทําผิด เปนลายลักษณ
อักษร เชน ตักเตือน การหัก
คะแนนความประพฤติ พัก
การเรียน การไมไดเลื่อนชั้นป
หรือการใหพนสภาพการเปน
นักศึกษา เชน การหักคะแนน
เก็บวิชาทฤษฎี โดยการเขาชั้น
เรียน 16 ครั้ง = 100
คะแนน ถาขาดเรียน 8 ครั้ง =
0 คะแนน ซึ่งนักศึกษาตองเขา
เรียนรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์
สอบ
- การแตงกายตามนโยบาย
ของวิทยาลัยฯ
- การสงงานตามกําหนด
- การบันทึกการเขาออก

การซื่อสัตย
วันพยาบาลแหงชาติ “คนดีของ
สมเด็จยา”
- อาจารย เจาหนาตองเปน
แบบอยางที่ดี
- จัดกิจกรรมสวดมนตทุกวัน
พระ เดือนละ 2 ครั้ง สําหรับน
ศ.ที่นับถือศาสนาอื่นจะปฏิบัติ
ศาสนกิจของตนเองดานนอก
- มอบหมายนักศึกษานํา
ตัวอยางกรณีศึกษาในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมมาพูดให
เพื่อน ๆนองๆฟง หลังจากสวด
มนต
- คะแนนความประพฤติ
นักศึกษา ตองไมต่ํากวารอยละ
80 โดยมีการกําหนดมาตรการ
การลงโทษที่ชัดเจน ตามระดับ
ความรุนแรงของการกระทําผิด
เปนลายลักษณอักษร เชน
ตักเตือน การหักคะแนนความ
ประพฤติ พักการเรียน การ
ไมไดเลื่อนชั้นป หรือการใหพน
สภาพการเปนนักศึกษา
- นักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่
สงเสริมพฤติกรรมปฏิบัติตน
อยางเหมาะสมตรงตอความเปน
จริงทั้งตนเองและผูอื่น
- มีการบันทึกการสอนความชื่อ
สัตยแกนักศึกษา โดยอาจารย
เวรสุขภาพ/ อาจารยที่ปรึกษา/
ครูประจําชั้น

การเสียสละ
- การ Orient นอง

- นักศึกษาเขารวมกิจกรรมที่
สงเสริมพฤติกรรม
การรูจักแบงปนใหแกบุคคลอื่น
ที่ควรใหดวยความเต็มใจความ
เคารพในศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย
- มีการบันทึกการสอนความ
เสียสละแกนักศึกษา โดย
อาจารยเวรสุขภาพ/ อาจารยที่
ปรึกษา/ครูประจําชั้น

การมีวินัย
หอพัก
- มีการบันทึกการสอนความ
ชื่อสัตยแกนักศึกษา โดย
อาจารยเวรสุขภาพ/ อาจารย
ที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น

การซื่อสัตย

การเสียสละ

2.3 เวทีเสวนาของนักศึกษา เกี่ยวกับการสงเสริมพฤติกรรมดานการมีวินัย ซื่อสัตย และเสียสละ (18
กุมภาพันธ 2558)

ตารางที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาพยาบาลเรื่องวิธีการพัฒนาการมีวินัย ซื่อสัตย และเสียสละ
วิธีการพัฒนา

การมีวินัย
- กระตุนใหรสู ึกอยากทําดวยตัวเอง
- การประกาศยกยองคนดี
- แบบอยางจากผูอาวุโส ครู
- อบรมสั่งสอน พูดบอยๆ
- บังคับ กําหนดใหรวมกิจกรรม
- การถอดรองเทาในสถานที่เหมาะสม
และการจัดรองเทาหนาหองพัก
- 5ส ประกวดหอ เด็กมีสวนรวมใน
การตรวจหอ
- พิจารณาความผิด ทําโทษโดย การ
ลางหองน้ํา
- จัดเวรทําความสะอาดหองเรียน
- ตรงเวลา เชน โรงอาหารให
รับประทานได 11.00 น.
- การเขาออกหอพักตามเวลาที่
กําหนด
- หองสะอาด ทํา 5ส.
- การแตงกายสุภาพ ไมนุงสั้น

การซื่อสัตย
- เก็บของได นําสง
คืนเจาของ
- เพื่อนชวยเตือน
- ทําตาม
แบบอยางที่ดี
- ปฏิบัติจนเปน
นิสัย

การเสียสละ
- ใหนักศึกษาไปบําเพ็ญเพื่อสวนรวม แลวกลับมา
สะทอนคิดแบบเรื่องเลา
- เขารวมกิจกรรม กําหนดชั่วโมง
- จิตอาสา นักศึกษาคิดเอง ทําเอง
- เปดโอกาสใหเขารวมกิจกรรมภายนอก พบ
สถานการณที่รวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่น
- แบบอยาง ทุกเสาร อาทิตย พาเด็กไปเก็บขยะ
เด็กรักความสะอาดจะชวยโลกไดอยางไร
- เจอคนอยากไรก็ใหเงิน สอดแทรกทุก
กระบวนการกิจกรรม
- สระวายน้ํามีจิตอาสา
- บําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม จากบริบทภายใน
วิทยาลัย
- จัดเวทีใหเด็กมองปญหา และวิธกี ารแกไข
- เรียนรูจากภายนอก เห็นแบบอยางจากเครือขาย
- สรางแบรนดของสถาบัน อัตตลักษณของ
สถาบันตองชัดเจน
- เก็บขวดพลาสติก เพื่อสงขาย

จากการทบทวนวรรณกรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถสรุปเปนแนวปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
คุณธรรมจริยธรรม ดานการมีวินัย ซื่อสัตยและเสียสละของนักศึกษาพยาบาล โดยแบงเปน 3 ดานคือ ดานกิจการ
นักศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอนและดานการประเมินผล ดังนี้

แนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดานการมีวินัย ซื่อสัตยและเสียสละ
ของนักศึกษาพยาบาล
ด้ านกิจการนักศึกษา

ด้ านการจัดการเรียนการสอน

ด้ านการประเมินผล

1. จัดกิจกรรมภายในสถาบัน เชน
กิจกรรมทางศาสนา กีฬา จิตอาสา ชมรม
คนดีศรีสังคม สรางบรรยากาศการยกยอง
คนดี จัดบอรดประชาสัมพันธ จัดเวที
สะทอนคิดแบบเรื่องเลาประสบการณการ
ชวยเหลือสังคม
2. จัดกิจกรรมภายนอกสถาบันเชน การ
ทํากิจกรรมชวยเหลือสังคม จิตอาสา
ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูดานคุณธรรม
จริยธรรม
3. ฝกอบรมการพัฒนาจิต วิเคราะห
ความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของตน
ตระหนักรูจุดดี จุดดอย สามารถควบคุม
การประพฤติปฏิบัติตามกฏระเบียบของ
สังคม
4. มีมาตรการและแนวทางแกไข เชน
การตักเตือน อภิปรายรวมกันถึงสาเหตุ

1. สงเสริมการมีวินัย ซื่อสัตย และ
เสียสละ ในการเรียนการสอนทั้งทฤษฎี
ปฏิบัติ และทดลองอยางตอเนื่อง
2. อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยผูสอน
ใหคําปรึกษาและตักเตือน เมื่อนักศึกษามี
ปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม
การมีวินัย ซื่อสัตย และเสียสละ พรอมทั้ง
ลงบันทึกที่พบเห็นในรายวิชา
3. การเปนแบบอยางของอาจารยดาน
ความมีวินัย ซื่อสัตย และเสียสละแก
นักศึกษา
4. มีการตักเตือน มาตรการตัดคะแนน
และอภิปรายถึงสาเหตุและแนวทางแกไข
รวมกัน

1. ตรวจสอบพฤติกรรมการมีวินัย
ซื่อสัตย ในชั้นเรียน เชน การเขาเรียน
การสงงาน และการแตงกาย
2. ตรวจสอบบันทึกรายงานความ
ประพฤติ เกี่ยวกับ การมีวินัย ซื่อสัตย
จากการปฎิบัติตามกฎระเบียบ การเขา
ออกหอพัก
3. ประเมินพฤติกรรมการมีจิตอาสา และ
เสียสละ ของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและ
รายกลุม จากบันทึกกิจกรรม

คุณธรรมจริยธรรม

ภายหลังจากการเผยแพรแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ดานการมีวินัย ซื่อสัตยและ
เสียสละของนักศึกษาพยาบาลกับคณาจารยของวิทยาลัย พบวาฝายกิจการนักศึกษา และบริการวิชาการ ไดนํา
แนวปฏิบัติสง่ เสริ มพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ดานการมีวินัย ซื่อสัตยและเสียสละของนักศึกษาพยาบาลไปใช
เป็ นส่วนหนึง่ ของงานประจํา โดยการจัดกิจกรรมระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2558 ดังนี้
1. กิจกรรมโครงการสรางเสริมสุขภาพนักศึกษาพยาบาลโดยการแขงขันกีฬาภายในสถาบัน เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ดานการมีวินัย ซื่อสัตยและเสียสละของนักศึกษาพยาบาล ในวันที่ 12 มกราคม
2558
2. โครงการคนไทยรักษหัวใจ รักสุขภาพ ณ โรงเรียนศรีอยุธยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ 16
กุมภาพันธ 2558 โดยใหบริการวิชาการดานสุขภาพแกนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 - 6
3. โครงการตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรมตามรอยสมเด็จยา ประกอบดวย การสวดมนต นั่งสมาธิ ฟง
ธรรม การบริจาคโลหิต กิจกรรมรณรงครวมกับสโมสรนักศึกษาเพื่อเสริมสรางการมีวินัย ซื่อสัตย เสียสละ แก
นักศึกษาชั้นปที่ 1-4
4. กิจกรรมฝกอบรมธรรมะ สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 ณ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 21-22 กุมภาพันธ 2558
5. กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
การประเมินผล
1. ในปการศึกษา 2557 พบวามีจํานวนนักศึกษาพยาบาลที่เขารวมกิจกรรมส่งเสริ มพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรม ดานการมีวินัย ซื่อสัตยและเสียสละ คิดเปนรอยละ 80-100 นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวาการเขา
รวมกิจกรรม สงเสริมความมีวินัย ซื่อสัตย ความเสียสละกอใหเกิดความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย มีความ
เอื้ออาทร และหัวใจความเปนมนุษย
2. กิจกรรมส่งเสริ มพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ดานการมีวินัย ซื่อสัตยและเสียสละ สงผลใหเกิดความ
รวมมือใกลชิดระหวางนักศึกษาและอาจารยเวรสุขภาพ อาจารยที่ปรึกษา ครูประจําชั้น
3. นักศึกษาไดรับรางวัลคุณธรรม จริยธรรม ดานความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย
ประจําป 2558 จํานวน 4 คน ไดแก นายปรเมศร แสงแกว นายเกรียงไกร เสนียวงษ นางสาวมัลลิกา อัครปรีชา
นนท และนางสาวรัชมน ธุระพันธ

