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การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน 

อาจารยกนกวรรณ  ฉันธนะมงคลอาจารยกลุมวิชาการพยาบาลแมและเด็ก 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ผศ.ธีรโชติ เกิดแกว อาจารยประจําสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตร 

ผศ.สถาพร ปนเจริญ อาจารยประจําสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 

 

อาจารยกนกวรรณ  ฉันธนะมงคล ไดอัญเชิญ พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่เก่ียวกับการใหการศึกษา

ไวหลายองค ขออัญเชิญเปนตัวอยาง 1 องค คือ 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

แกบัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม 

26 พฤศจิกายน 2516 

ชีวิตครูควรเปนชีวิตที่สะอาดบริสุทธ์ิ เปนแบบอยางแกผูอ่ืนได สามารถปลูกฝงเยาวชนใหมีทั้งความรูและ

คุณธรรม อันเหมาะสมแกการเปนพลเมืองดีของชาติ ดวยความรูและคุณธรรมซ่ึงทานทั้งหลายไดเพียรสั่งสมไว ครูจึง

จะสมเปนปูชนียบุคคลไดตามคติที่เช่ือกันมาแตโบราณ หากครูหว่ันไหวไปตามโลกธรรมเสียแลว ความเปนปูชนีย

บุคคลก็ยอมเปนที่เคลือบแคลงสงสัย ผูถืออาชีพครูจึงพึงปฏิบัติงานของตนดวยความรูอันมีคุณธรรมเปนเครื่องกํากับ 

จึงจะสมกับการเปนปูชนียบุคคล... 

 นอกจากน้ียังไดยกหลักธรรม ขอคิดจากพระสงฆที่เปนที่เคารพ และคุณธรรมที่หนวยงานราชการ

โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไว มาชวนใหเห็นวาสถาบันการศึกษาจําเปนตองสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรมไวในรายวิชา 

 เมื่อพิจารณาปรัชญาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตติั้งแต 

พ.ศ.2525 ความรูคูคุณธรรม 

พ.ศ.  2535 เรียนรูเพ่ือรับใชสังคม 

พ.ศ.  2550 คุณธรรม 6 ประการ ประกอบดวย  

ขยัน  ประหยัด  ซ่ือสัตย  อดทน  เมตตา  กตัญู 

 พบวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา ซึ่งมีวิธีการ 

ดังเชน การวางแผนการปลูกฝง คุณธรรม  จริยธรรม  ใหเกิดข้ึนในตัวนักศึกษา 

1.การสอนโดยตรงในรายวิชา 

2.การปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม โดยบูรณาการไวในการเรียนการสอน 

3.การสนับสนุนสงเสริมงานดานกิจการนักศึกษาอยางเปนรูปธรรม 

4.ผูสอนตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 

5.การใหรางวัลและการยกยอง  ชมเชย  นักศึกษาที่ทําความดี กระทําตนเปนประโยชนแกสังคม 

 

วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
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1.การสอนแบบอภิปราย เชน การแบงกลุมยอย วิเคราะหกรณีศึกษา ที่เปนปญหาทางดานคุณธรรม 

จริยธรรม แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันเพ่ือหาสาเหตุและแนวทางแกไข 

2.การสอนแบบบทบาทสมมุติ หรือ เกมสตางๆ  

3. การสอนแบบสาธิต เชน การสอนเร่ืองมารยาทไทย /วัฒนธรรม เพ่ือแสดงความเปนเอกลักษณของชาต ิ

 
 

 
สวดมนต นั่งสมาธิทุกวัน 
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4. การเรียนแบบ Learning by doing ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ถาปฏิบัติอยางตัง้ใจและตอเนื่อง    

จะกอใหเกิดมโนสํานึก และ เกิดคุณธรรมในตัวเองและพัฒนาตนเองหลายอยาง ไดแก การมีวินัย มีความ

เคารพ  อดทน  มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย การตรงตอเวลา ฯลฯ 

 
 

ตัวอยางกลวิธีในการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรม/

จริยธรรม 

พฤติกรรมหลัก กลวิธีในการสอดแทรก 

ขยัน -มีความตั้งใจ  ความเพียรในการ

เรียน 

-การเขาเรียน การสงงานตรงเวลา 

-การเช็คชื่อเขาเรียนและชมเชยนักศึกษาที่เขา

เรียนตรงเวลา  

-ชมเชยนักศึกษาที่สงงานตรงเวลา มีผลงานด ี

ความประหยัด -การประหยัด 

-การออม 

-ใหวิเคราะหผลดีของการประหยัดจาก

สถานการณที่กําหนด 

-ชมเชยนักศึกษาที่ใชอุปกรณการเรียนอยางรู
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คาและประหยัด 

-สังเกตพฤติกรรมการชวยรักษาสมบัติของ

มหาวิทยาลัย ไมฟุมเฟอย 

ความอดทน/ 

ความรับผิดชอบ 

 

ความอดทนเม่ือเกิดอุปสรรค 

-การควบคุมอารมณ 

-การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 

-ชี้ใหเห็นวา ในการทํางานทั้งงานเดีย่ว และ

งานกลุมจะตองปฏิบัติงานจนสําเร็จไมทิ้งงาน

กลางคัน  

-อดทน อดกลั้นตอการยั่วยุ 

การวิจารณ/การตําหนิ/หรือสิ่งยั่วย ุ

-ชมเชยนักศึกษาที่แตงกายถูกระเบียบ 

ความสามัคคี/ 

การทํางานเปน

กลุม 

 

-มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  

-ชวยเหลือ เปนมิตร 

 

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีการ

แบงกลุม แบงหนาที ่

-ตอบคําถามเปนทีมที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา

ที่สอน 

-ชวยกันหาวิธีแกไข ปรับปรุงอุปสรรคที่เกิดขึ้น

ในการทํางานเปนทีมเพ่ือใหผลสําเร็จรวมกัน 

มีสัมมาคารวะ 

 

มีมารยาทดีงาม -รับไหวนักศึกษาเสมอ 

-ชมเชยผูที่ไมพูดคุยในขณะที่อาจารยสอน 

-สอดแทรกวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดความภูมิใจใน

ความเปนไทย 

มีความซ่ือสัตย 

 

ความตรงไปตรงมา ไมคดโกง -ชมเชยนักศึกษาที่เก็บของผูอื่นไดแลวสงคืน

เจาของ 

-ชมเชยนักศึกษาที่ไมแอบมองขอสอบเพ่ือน 

มีเมตตา มีความปรารถนาดีตอผูอื่น -จัดโครงการใหนักศึกษามีโอกาสเขารวม

กิจกรรมเพ่ือชวยเหลือผูที่ดอยโอกาสกวา 

-ชมเชยนักศึกษาที่ชวยเหลือเพื่อนหรือบุคคล

อื่น 

ความกตัญู การเขารวมกิจกรรมของบุคคล 

องคกร ที่มีพระคุณ 

-จัดโครงการใหนักศึกษามีโอกาสเขารวม

กิจกรรมของบุคคล องคกร ที่มีพระคุณทั้งตอ

สถาบันการศึกษาและตนเอง 

-ชมเชยนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมแสดงความ
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กตัญู 

 

 

สวนที่ผศ.ดร.วุฒิพงษ ทองกอนสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรูขออาจารยกนกวรรณ ฉันธนะมงคล วาเร่ิม

จากการใหความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริยที่พระองคทรงใหความสําคัญกับปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

ผานครูครูตองสอนวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิตและคุณธรรมจริยธรรม อาจารยสอนนักศึกษาคณะพยาบาลดวย

ความเอาใจใสและเขมงวดเพราะอาจารยมีอาชีพครู ครูที่สอนใหบัณฑิตเปนพยาบาล ฉะน้ันคุณธรรมจริยธรรม

เปนเร่ืองสําคัญอยางยิ่ง การเปนครูที่ดีตองเร่ิมจากการเปนตัวแบบที่ดี  ครูจะสอนเร่ืองอะไร ครูตองเปน

ตัวอยางเสียกอน และการนําการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใสใน มคอ.ดวยการกําหนดเปนพฤติกรรมหลักอยาง

ชัดเจน ที่วัดไดสังเกตไดมีกลวิธีที่แสดงออกมาและมีวิธีที่จะวัด 

ผศ.ธีรโชติ เกิดแกว ใหความหมายของคุณธรรมคุณงามความดีในจิตเปนเร่ืองที่มนุษยตองทําให

เกิดขึ้นและพัฒนา ในเร่ืองการพัฒนาอาจพัฒนาดวยตัวเองหรือจากบุคคลรอบขางหรือปจจัยแวดลอมเชน พอ

แม มีเมตตา กตัญู ขยัน 

จริยธรรม คือแสดงออกมาแปลผลใหเปนรูปธรรมในแงของพฤติกรรมทางกายและวาจา 

คุณธรรมเปนเร่ืองของคุณงามความดีที่อยูในใจ เราสามารถปลูกฝงหรือพัฒนาดวยตัวเองก็ได หรือใช

บุคคลอ่ืนเปนผูปลูกฝง จริยธรรมเปนผลที่สะทอนออกมามาของจิตที่ดีงามหรือจิตที่มีคุณธรรมหรือคุณงาม

ความดี มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของคน 

ปจจัยที่ทําใหเกิดจริยธรรม ดังน้ี 

1.ตัวแบบ ครูตนแบบ ในวจนสูตร กลาววาครูที่ดีมีคุณสมบัติ วาตนพันธุดี สิ่งที่จะปลูกตอก็ดีดวยมี

ลักษณะ ดังน้ี 

1.1 มีความหนัก ครุ สอนใหคนเปนคนดี เปนเร่ืองหนัก 

1.2ทําตัวใหเปนที่เคารพ คือวางตัว ประพฤติตัวด ี

1.3 ตองอบรมตัวเองเสมอ ทั้งความรูและดีจากภายใน มีคุณธรรม จริยธรรม 

1.4 ตองชี้นําและทําหนาที่วากลาวตักเตือนศิษย เพ่ือใหศิษยยั้งพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

1.5 อดทนตอถอยคําตาง ๆ เชน ถอยคําที่กวนหรือวาจาไมเหมาะสม 

1.6 ถายทอดองคความรูที่ตนมีในวชิาการใหทะลุปรุโปรง 

1.7 เปนตัวแบบและไมชักนําไปในทางที่เสียหาย  

2.ปจจัยแวดลอม อาจารยทุกคน ทุกวิชาสามารถสอดแทรกไดหมด มิใชเฉพาะวิชาทางสายปรัชญา

เทานั้น รวมทั้งบรรยากาศ วัฒนธรรมในสถาบัน ฯลฯ 

3.นักศึกษา ตองเห็นคุณคาของคุณธรรม จริยธรรมวามีความสําคัญในชีวิต เชน ความขยัน ตรงตอ

เวลา ครูตองยกตัวอยางของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการขาดคุณธรรม จริยธรรม ดวยการบรรยาย
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ตัวอยาง กรณีศึกษา ปญหาของสังคมตางๆ ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา รวมถึงการใชสื่อตางๆ เชน สาร

คดี  

ผศ.สถาพร ปนเจริญ ใหนักศึกษาไดทําไดอารี เลาถึงชีวิตตั้งแตเด็กใหเห็นถึงคุณธรรม จริยธรรมของ

เขาที่มีตอภาวะผูนํา ใหนักศึกษาทําความดีกับผูอ่ืนดวยการเขียนเปนโครงการเปนงานกลุม รวมกันออกไปทํา

ความดีเปนกลุม (ในการทํางานใหเขียนโครงการนําเสนอ แลวออกไปปฏิบัติจริง เก็บขอมูลมานําเสนอโดยการ

ถายเปนวิดทิัศนมานําเสนอ) 

ผศ.ดร.วุฒิพงษ ทองกอน รวมแลกเปลี่ยนวาในการสอนน้ันมีในเร่ือง Cognitive DomainAffective 

Domain และ Psycho Motor การสอนใหมี Cognitive Domain มีเต็มที่ สวนการสอนใหมีภาคความรูสึก

และอารมณมักจะหลงลืม ซึ่งจะทําใหเกิดตองสรางใหเกิดการรับรูกอน จะใหรูวาสิ่งใดดีตองใหเห็นสิ่งน้ันกอน

วามันดี แลวเขาจะตอบสนองและจัดระบบ เกิดเปนความสนใจ เปนเจตคติที่ดี ทัศนคติที่ดีพัฒนาตอเปน

คานิยม เกิดปลูกฝงเปนบุคลิกภาพ อีกประการหนึ่งคือการมีตัวแบบที่ดี ตนเองไดใชการปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมผานบทเพลง เชน ครูมากอนเวลา ใหนักศึกษาที่มากอนมักนั่งขางหลัง ใหนักศึกษาขยับมานั่งขางหนา

โดยเวนไว 2 แถวหนา แลวใชคําพูดที่ดีในการใหนักศึกษาเห็นคุณคาในตนเอง ในการใหกําลังใจ เพลงที่ใช เชน 

รอยจูบบนฝาเทา นอกจากนี้ใชกรณีศึกษา กิจกรรมตางๆ รวมทั้งการทําโครงงาน  

อาจารยอุมารังษี วงศสุบรรณ แลกเปลี่ยนมีความวา ตนเองไมไดเปนครูอยางเดียวแตเปนแมดวย      

จึงมองดูเด็กเหมือนเปนลูกของเรา ตองใหเยอะๆ และใหเปนตัวอยางใหเขาไดเห็นดวย เร่ืองงายๆ เร่ืองหน่ึงคือ 

สิ่งที่ความอดทนเด็กรุนน้ีไมคอยอดทน จะเดินไปเดินมาจนนารําคาญ จึงมีกติกาวา เรียนกับครูตองอดทนนะ

ลูก ครูไมมีเบรคนะ 3 ชั่วโมงนี้ยาวเลยนะ แตถาหนูไมไหวหนูรีบไปแลวรีบมา เพราะถาเบรคตรงกลางจะหาย

และรวมตัวยากมาก แรกๆเขาจะอึดอัด พอนานๆไปเขาจะชิน น่ังเรียนไดนานๆจนครบเวลา 

อาจารยจิรชัย หมื่นฤทธ์ิ เปนนองใหม เปนครูรุนใหมตองเรียนรูอีกมาก อาจารยกนกวรรณบอกวาการ

เปนครูทีจริงๆ ตองประพฤติตัวเองใหดี บางทีผมก็ลืมเร่ืองเด็กสวัสดีผมชอบคิดวาไมเปนไร เวลาเด็กไมสวัสดีผม

ก็ไมเปนไร วันน้ีไดฟงคิดวาไมไดแลว คําวา “ไมเปนไร” ไมควรออกจากปากเรา  

อาจารยกิติพงษ มัธยสินชัย ในบางเร่ืองที่จะสรางความสัมพันธกับเด็กเราไมสะดวกใจที่จะเตือนเขาใน

บางเร่ืองก็กลัววาจะกระทบ เขาอาจจะมองเรา จะคิดวาเราเปลี่ยนไป ตอนน้ีก็คิดวาเปนเร่ืองที่คุมคาถาเราจะ

ใจแข็งบาง จะใชเวลาในการหาวิธีที่จะปลูกฝงเขามันก็จะงอกเงยในเวลาที่สมควร  

อาจารยอัญชลี สมใจ พยายามเปนอาจารยที่ดีในเร่ืองการตรงเวลา พยายามไปกอนทุกคร้ัง มีการทํา

โทษนักศึกษาเล็กนอยในเร่ืองไมตรงเวลาดวยการออกกําลังกายใหเขาไดเรียนรู ในบางคร้ังก็ละเลยบาง ใจออน

บาง ตอไปน้ีตองหัดใจแข็ง จะนําเทคนิคของอาจารยไปใช คือ จะไมตอวา จะไมดา จะไมคุยดวย  

 

 

 


