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วิทยำลยัเทคโนโลยสียำม (สยำมเทค)
ต้นแบบสุภำพชนคนอำชีวะ

 รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนชิ	ผูอ้�านวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม	 (สยามเทค)	กล่าว
ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างเยาวชนของ 
ชาติในร้ัวอาชีวะให ้ เป ็นคนต ้นแบบที่มี 
จิตอาสา	 โดยไม่จ�าเป็นต้องมีคุณสมบัติ 
พิเศษแต่อย่างใด	เพราะคนธรรมดาๆ	ทุกคน 
สามารถเป็นคนดีได ้	 หากตั้งใจจริงและ 
มีกระบวนการในการหล่อหลอม

จำกวิกฤติสู่จิตอำสำบริกำรชุมชน
	 มหาอุทกภัยในปี	2554	ส่งผลให้ชุมชน
ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลประสบ
ปัญหาด้านที่อยู ่อาศัย	 ข้าวของเครื่องใช้ 
เสียหาย	 ขาดแคลนน�้าเพื่ออุปโภคและ
บริโภค	ขณะน้ันทางวทิยาลยัเองกเ็ป็นหนึง่ใน 
ผูป้ระสบภยั	แต่คณาจารย์และนกัศกึษากลุม่
หนึ่งที่มีจิตอาสาเห็นร่วมกัน	ว่านักศึกษาเป็น
ผู้มีก�าลัง	 มีความสามารถ	มีทักษะช่วยเหลือ

สังคมได้	 จึงร่วมกันจัดท�าโครงการ	“อาชีวะ 
จติอาสาบรกิารชมุชนสูส่งัคม”	หรอืทีเ่รยีกว่า	 
อาชีวะจิตอาสา	 “D-Club”	 ออกพื้นท่ี 
ช่วยเหลือและบริการประชาชนในชุมชน
เขตธนบุรี	 โดยแบ่งหน้าที่ตามความสามารถ	
เช่น	 นักศึกษาแผนกบัญชีท�าในเรื่องหาการ
สนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ	 การโรงแรม 
ท�าอาหารไปช่วยเหลือ	 นักศึกษาช่างไฟฟ้า 
ช่วยตรวจซ่อมไฟฟ้า	 เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ	 
แผนกช่างยนต์ไปซ่อมรถยนต์	รถจกัรยานยนต์ 
ที่น�้าท่วม	
	 จิตอาสาในครั้งนั้นก่อให้เกิดการเพิ่ม
จ�านวนของอาสาสมัคร	การท�างานอย่างเป็น
ระบบ	และความสุขของผู้เกี่ยวข้อง	ที่ส�าคัญ
จุดประกายให้เกิดการสร้างสุภาพชนคน
อาชวีะ	หรอือาชีวะสายพนัธุใ์หม่ในเวลาต่อมา
 “ปี 54 สังเกตได้ว่าทุกคนมีจิตส�านึก
ที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่น เช่นเดียวกับวิสัย

   เรำอยำกสร้ำงคนต้นแบบ ท่ีไม่ต้องเป็นผูว้เิศษ แต่เป็น 
คนธรรมดำที่สำมำรถเป็นคนดีได้  
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คนไทยส่วนใหญ่ที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่น
อยู่ตลอดเวลา แต่ท�าอย่างไรให้เขามีความ
กล้า มีความเป็นผู้น�าที่จะออกมาช่วยเหลือ
ผู้อื่น การพัฒนาเยาวชนไทยให้พร้อมเป็น
ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่ผมคิดว่า
ท้าทายและจ�าเป็น และผมเชื่อว่าสังคมยัง
ต้องการคนที่มีจิตใจดีและพร้อมที่จะก้าวสู่
การเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อีกเป็น
จ�านวนมาก”	รศ.ดร.จอมพงศ์	กล่าว

 W	 (Work-related	 Competency)	
สมรรถนะทางวิชาชีพ	 นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน	มาตรฐานอาชีพ	สามารถน�าความรู้
ความสามารถทักษะอาชีพของตนไปใช้ช่วย
เหลือสังคมชุมชนได้
 I (Information	Technology)	ทักษะ
ด้านสารสนเทศ	 สามารถหาความรู้	 พัฒนา
ตนเองได้ตลอดเวลา

สุภำพชนคนอำชีวะ 
	 บุคลากรสายอาชีวะนับเป ็นก�าลัง
ส�าคัญของประเทศก�าลังพัฒนา	 แต่ไทยกลับ
ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายอาชีพ
ในจ�านวนหลักหลายแสนคนต่อปี	 เนื่องจาก
การทะเลาะวิวาทและการใช้ความรนุแรงของ
นักศึกษาอาชีวะส่วนน้อยที่ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของนักศึกษาอาชีวะโดยรวม	
	 จากสถานการณ์ดังกล่าวผนวกกับ
เห็นความส�าคัญของจิตอาสา	 ทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยามจึงคิดจะเปลี่ยนภาพลักษณ์
ของนักศึกษาอาชีวะ	 สร้างสุภาพชนคน
อาชีวะ	 โดยคัดเลือกและพัฒนานักศึกษาใน
เรื่องจิตอาสาและปรับบุคลิกภาพ	ให้พร้อมที่
จะออกไปช่วยเหลือสังคม	พัฒนาตนเองเป็น
ผู้น�าอาชีวะหรือผู้น�าสังคม	 โดยสุภาพชนคน
อาชีวะจะต้องมี	4	สมรรถนะ	ตาม	W-I-S-E	
Medel	คือ

 S	(	Social	Service	and	Discipline)	
เป็นสมรรถนะด้านคุณธรรม	 วินัย	 และการ
บริการ	 พร้อมที่จะไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์
ได้ยากและพร้อมจะบริการทุกภาคส่วน
 E	 (English	 and	 Language	 Skill)	
ทักษะในการสื่อสารท่ีดี	 พร้อมท่ีจะใช้ภาษา
ต่างประเทศและภาษาไทยอย่างคล่องแคล่ว	
สามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้น�าได้
	 กระบวนการในการสร้างสุภาพชน 
คนอาชีวะ	เริม่จากการคดัเลอืกนกัศกึษา	ปวส. 
ปี	1	โดยประชาสมัพนัธ์เชญิชวน	และอาจารย์
เป็นแมวมองไปหา	 เพื่อเป็นแกนน�าชักชวน
เพื่อนๆ	 พี่ๆ	 น้องๆ	 ท�าความดีในสถาบัน	
ออกบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า	 รถยนต	์
จักรยานยนต์ให้แก่ชุมชนโดยรอบ
 “ช่วงแรกอยากท�าเพือ่ให้นกัศกึษาเป็น
ผู้ให้ และมีประสบการณ์จริงในการท�างาน 
เมื่อซ่อมได้ส�าเร็จก็เป็นความภาคภูมิใจ และ
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เป็นการพัฒนาให้เขาออกไปท�างานได้จริง 
แต่ส่ิงทีไ่ด้กลับมามากกว่าทีคิ่ด ทัง้การท�างาน
เป็นทีม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ซึ่งกัน
และกันระหว่างนักศึกษาต่างแผนก เกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดภาวะผู้น�าจากการ
ต้องตดัสนิใจเมือ่เจอสถานการณ์ สิง่เหล่าน้ีคือ
โลกแห่งความเป็นจริง ในการที่จะฝ่าฟันเป็น
ผู้น�าของกลุ่ม และเป็นที่คาดหวังของสังคม
ได้”	รศ.ดร.จอมพงศ์	กล่าวถึงผลที่ชวนชื่นใจ

จิตอำสำที่งอกเงยและยั่งยืน
	 ยิ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนจากศูนย์
คุณธรรม	 วิทยาลัยแห่งนี้ก็ปรับเปลี่ยนมุม
มองด้วยการคิดโครงการที่จะท�าให้การสร้าง
คณุธรรมมคีวามยัง่ยนื	เกดิความร่วมมอืร่วมใจ
ระหว่างวิทยาลัย	นักศึกษา	และชุมชนอย่าง
แท้จริง	 จึงเป็นที่มาให้เกิดเครือข่ายอาชีวะ
จิตอาสาดี-คลับ ( D-Club) ขึ้น	 ขยายสู่ 
โรงเรียนมัธยมเครือข ่าย	 12	 โรงเรียน	 
ในละแวกเดียวกัน 	 เพื่ อ ให ้สะดวกแก ่
การท�างาน	 ได้แก่	 โรงเรียนวัดราชบพิธ	
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์	 (ทวีวัฒนา)	 ใน 
พระราชปูถมัภ์	โรงเรียนวดัประดูใ่นทรงธรรม	
โรงเรยีนฤทธณิรงค์รอน	โรงเรยีนวดัพทุธบชูา	
โรงเรียนวัดอินทาราม	โรงเรียนจันทร์ประดิษ 
ฐารามวิทยาคม	 โรงเรียนกสิณธรอนุสรณ์	
โรงเรียนสวนอนันต์	 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ	
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์	 และโรงเรียนราชวินิต
บางแคปานข�า	

	 โดยทางวิทยาลัยจะมีสัญญาพันธกิจ
กับโรงเรียนเครือข่ายทั้ง	 12	 แห่ง	 ที่เข้าร่วม
โครงการพี่สอนน้อง	 สอบถามความต้องการ
ของชุมชน	 และเจรจากับทางโรงเรียนว่า
ต้องการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านใดเพื่อ 
ช่วยเหลอืสงัคม	จากนัน้อาจารย์และพีอ่าชวีะ
ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร	 ด�าเนินการสอนน้อง
มัธยม	 และประเมินผลจากการลงชุมชน	
ลงมือปฏิบัติจริง	 ซ่ึงหลายครั้งไปลงพื้นท่ีใน
ต่างจังหวัดเพื่อได้สัมผัส	 มีปฏิสัมพันธ์และ
เรยีนรูช้มุชนในอกีด้านหนึง่	และเมือ่โรงเรยีน
ใดมีความพร้อมก็ให้จัดตั้งเป็นชมรมความดี	 
หรือ	D-Club	ขยายผลสู่โรงเรียนอื่นต่อไป	
	 จุดเด ่นของกลุ ่ม	 “D-Club” คือ 
กระบวนการท�างานที่มีการวางแผนอย่าง
เป็นขั้นตอน	 โดยเฉพาะในการลงพื้นที่เพื่อ
ท�ากิจกรรม	มีคณะท�างานของกลุ่ม	D-Club	
ท�าหน้าที่ในการกลั่นกรองผู ้ที่จะลงพื้นที	่
โดยพิจารณาจากพฤติกรรม	 ความตั้งใจ	
และความขยันในการท�ากิจกรรม	 ไม่เอารัด 
เอาเปรียบคนอื่น	 รวมทั้งพิจารณาจ�านวน
อาสาสมัครให้เหมาะสมกับปริมาณงาน	 
ที่ส�าคัญ	 นักศึกษามีความถนัดด้านช่างที ่
ต่างกัน	 จึงต้องพิจารณามอบหมายงานตาม
ความถนัดของแต่ละคน	
	 ผลสะท้อนกลับจากการท�างานด้าน
จิตอาสาเห็นได้ชัดจากชุมชนพื้นท่ีให้ความ
ร่วมมือ	ท�าอาหารมาเลี้ยง	คอยอ�านวยความ
สะดวก	 ชุมชนเกิดความผูกพันกับนักศึกษา
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นักศึกษา

ความรู้
ภาคทฤษฎี

ความรู้ภาค
ปฏิบัติ

บริการชุมชนและ
บ�าเพ็ญประโยชน์
	 •	 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
	 •	 บริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
	 •	 การจัดกิจกรรมสันทนาการ

ความยั่งยืน
และขยายผล

โครงการอาชีวะ
จิตอาสา	

บริการชุมชนสู่สังคม

•	 ช ่วยเหลือผู ้ประสบ 
	 ภัยพิบัติ	มหาอุทกภัย
•	 ระบบพี่สอนน้อง
•	 ออกค่ายจิตอาสา

ขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย	12	โรงเรียน

ศูนย์	D	Club	
พัฒนาเครือข่าย
เพื่อพัฒนาชุมชน

และสังคม

•	 จัดโครงสร้างระบบการท�างานฝ่าย 
	 จดัหา	ฝ่ายบรกิาร	ฝ่ายสนัทนาการ
•	 การสร้างความร่วมมือกับ
	 หน่วยงานภาคี	(ศูนย์คุณธรรม)
•	 การขยายการจัดตั้งชมรม	D	Club	 
	 ในโรงเรียนที่มีความพร้อม

ส่งเสริมให้นักศกึษามคีณุธรรมและจรยิธรรมในการช่วยเหลอื
ผูอ้ืน่	และเป็นผูใ้ห้ด้วยจติสาธารณะ	เกิดความภูมใิจในตนเอง	
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง	 รวมทั้งการ
เผยแพร่ความรู้สู่สังคมต่อไป

เป้ำหมำย กระบวนกำร กำรพัฒนำยกระดับ

แผนภำพแสดงกระบวนกำรด�ำเนินกิจรรมของวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม

อาชีวะ	 และนักศึกษาเกิดความรู้สึกที่ดีกับ
ชุมชน	 รวมถึงได้พัฒนาตนเองจากการลงมือ
ปฏิบัติงานจริง

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ และอุปสรรค
	 อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาอุปสรรคในการ
ท�าความดีน้ันมีอยู่บ้าง	 เช่น	 วิทยาลัยต้อง
ระมัดระวังความปลอดภัยในระหว่างน�า
นักศึกษาออกท�ากิจกรรมในพื้นที่	 ความ
เข้าใจผิดของโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าใจว่า
วิทยาลัยต้องการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนไปศึกษาต่อที่วิทยาลัย	 ทางกลุ่มจึง
สอนน้องๆ	ในชั้นอื่นๆ	ยกเว้น	ม.3	และ	ม.6
	 รศ.ดร.จอมพงศ์	กล่าวว่าปัจจยัส�าคญัที่
ท�าให้การท�าโครงงานคุณธรรมมีความส�าเร็จ
นั้นมาจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 ซึ่ง
หมายถึง	ศูนย์คุณธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม	
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม	 ภาคชุมชนและ
โรงเรียนเครือข่ายต่างๆ	 ท�าให้นักศึกษามี

ความตื่นตัว	 จนสามารถสร้างเครือข่ายไปยัง
โรงเรยีนอืน่ๆ	ท่ีสดุจงึมกีารจดัตัง้ศนูย์	D-Club	 
เพื่อการพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาตามมา	
	 กล่าวได้ว่า	 แรงจูงใจส�าคัญท่ีท�าให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรม	 มาจาก
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองและภาคภูมิใจ
ในวิทยาลัย	เห็นคุณค่าของตัวเองว่าสามารถ
ท�าประโยชน์ให้กบัผูอ้ืน่ได้	รวมทัง้ครอูาจารย์
ในวิทยาลัยก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวของ
นักศึกษาท่ีเป็นคนมีจิตอาสา	 และเป็นผู้ท่ีมี
ศักยภาพในการท�างานสามารถแก้ไขปัญหา
ให้ผู้อื่นได้	
	 สิ่งท่ีเห็นได้ชัดเจน	 คือ	 วิทยาลัยแห่งนี ้
มีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในการสร้างคนด ี
สูส่งัคม	ยิง่เมือ่ได้แรงสนบัสนนุกย็ิง่ก่อเกดิการ
เรียนรู้	 กลายเป็นองค์ความรู้ท่ีสถานศึกษา
อื่นๆ	น�าไปต่อยอดได้	โดยประยุกต์ให้เข้ากับ
บริบทพื้นที่และนักศึกษาของตนต่อไป




