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	 วันนี้	 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	 ได้
แปรเปลีย่นพลังของคนหนุม่สาวในรัว้อาชวีะ
ให้กลายเป็นพลังบวก	 พลังความดี	 ด้วย
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม	 ท�าให้นักศึกษา

 ภำพของนักศึกษำอำชีวะผ่ำนสื่อที่เรำเห็นจนชินตำ คือภำพของกำรตีรันฟันแทง 
ทะเลำะววิำทเสยีเลอืดเสยีเนือ้ จนกลำยเป็นภำพจ�ำทีท่�ำให้พ่อแม่หลำยคนไม่อยำกส่งลกูเรยีน
ด้ำนนี้ ทั้งที่ในควำมเป็นจริงแล้ว ผู้ที่มีทักษะด้ำนงำนช่ำงเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน 
ถึงขนำดขำดแคลนก็ว่ำได้ 

วิทยำลัยเทคนิคโพธำรำม
ต้นแบบอำชีวะเพื่อสังคม

ที่นี่มีคุณลักษณะเด่นชัดคือ	 มีวินัย มีความ
พอเพียง และมีจิตอาสา	อย่างแท้จริง	
	 วทิยาลยัแห่งนี	้สามารถปลกูเมลด็พนัธุ์
ที่ดีงามในใจคนรุ่นใหม่ได้อย่างไร	 เราไปฟัง 
ค�าตอบนั้นกันเลย	

พระผู้ทรงเป็นแรงบันดำลใจ 
	 วิทยาลัยเทคนิคโพธารามมีนักศึกษา
ถึง	1,500	คน	ซึ่งแตกต่างหลากหลายทั้งด้าน
ความพร้อมของครอบครวั	รวมถงึตวันกัเรยีน	
ผู้ปกครองส่วนมากมีฐานะยากจน	 ให้ความ
ส�าคัญกับการศึกษาไม่มากเท่าท่ีควรและ 
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เกิดปัญหาการหย่าร้าง	 ส่งผลต่อการเรียน
การสอนและนักศกึษาออกกลางคนั	บางส่วน
วางตัวไม่เหมาะสม	 ขาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย	 สัมมาคารวะ	 ความพร้อมในการ
เรียนรู้	จิตอาสา	และความอดทน		
	 การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อวิทยาลัย
เทคนิคโพธาราม	 ได้รับคัดเลือกเป็นสถาน
ศึกษาเข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา 
โครงการในพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯพระราชทานทรพัย์ส่วนพระองค์	
สนับสนุนช่วยเหลือทั้งนักเรียน	ครู	ผู้บริหาร	
และโรงเรียน	เพื่อให้สถานศึกษาเป็นต้นแบบ
สร้างคนดีคืนสู่สังคม	 และช่วยให้นักเรียน
จ�านวนมากได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับ	
ปวช.ที่วิทยาลัยแห่งนี้	
 อาจารย์สามารถ ค้วนเครือ	 หัวหน้า
งานกิจกรรมนักเรียน	 นักศึกษา	 หัวหน้างาน
ปกครอง	หวัเรีย่วหวัแรงหลกัในการขบัเคลือ่น
เรื่องคุณธรรมในสถานศึกษาแห่งนี้	 กล่าวว่า	
พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์
น้ีเอง	 ที่เป็นแรงบันดาลใจให้วิทยาลัยท�า
โครงการคุณธรรม	 สร้างคนดีให้บ้านเมืองให้
สมกบัทีพ่ระองค์ทรงสละทรพัย์ส่วนพระองค์
เป็นทนุการศกึษา	รวมทัง้ยงัอยากให้นักศึกษา
เดินตามแบบอย่างคนดีที่ท�างานเพื่อชาติ
บ้านเมืองอย่าง	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย	 องคมนตรี	 ซึ่ง 

คอยให ้ค�าชี้แนะที่ดี ในการท�าโครงการ
คุณธรรมมาโดยตลอดอีกด้วย

ร่วมคิด ร่วมท�ำ สู่จุดหมำยเดียวกัน
	 การด�าเนินโครงการวิทยาลัยคุณธรรม	
เริ่มจากการศึกษาดูงานโครงงานคุณธรรม
ของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม	จังหวัด
พิจิตร	 อบรมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม	 การเขียนแผนการเรียน
รู ้คุณธรรม	 จริยธรรมแก่คณะครู	 อบรม
นักเรียนแกนน�า	

	 วทิยาลยัคณุธรรมเป็นรปูธรรมท่ีชัดเจน
ข้ึนเมื่อคณะผู ้บริหาร	 ครู	 นักเรียน	 และ
นักศึกษา	 ประชุมปรึกษาหารือ	 วิเคราะห์
ถึง	 “ปัญหาที่อยากแก้	 ความดีที่อยากท�า”	
จนสรุปออกมาเป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
เทคนิคโพธาราม	 คือ	 “วินัย พอเพียง  
จิตอาสา”	 โดยมีตัวบ่งชี้ของผู้บริหาร	 ครู	
บคุลากรทางการศกึษา	และนกัเรยีน	นกัศกึษา	
เป็นเป้าหมายในการด�าเนนิวทิยาลยัคณุธรรม
อย่างชัดเจน
 อาจารย ์ชูศักดิ์  นายะสุนทรกุล  
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	กล่าว
ว่า	 กิจกรรมด้านคุณธรรม	 ล้วนเกิดมาจาก

วิทยาลัย
คุณธรรม
จริยธรรม

ขั้นตอนที่ 1 
ตระหนัก

ขั้นตอนที่ 2 
เรียนรู้

ขั้นตอนที่ 3 
ปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 4
ประเมินผล
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การร่วมกันระดมสมองของนักศึกษา	และครู
อาจารย์	เพือ่ปรบัเปลีย่นความคดิ	พฤตกิรรม
ของนักศึกษาให้เป็นไปในแนวทางที่ดี
	 ทีผ่่านมา	นกัศกึษาคิดกจิกรรมโครงการ
ธนาคารโรงเรียน	 โครงการขยะคุณธรรม	
โครงการแปลงเกษตรคุณธรรม	 โครงการ
ห้องครัวคุณธรรม	 โครงการของหายได้คืน	
โครงการจอดรถให้เป็นระเบียบ	 โครงการ
ยืนเคารพธงชาติอย่างเป็นระเบียบ	โครงการ
รักษาห้องน�้าให้ถูกสุขลักษณะ	 ฯลฯ	 โดย
กิจกรรมทัง้หลายทีว่่าน้ีได้หลอมรวมนักศึกษา
ทีน่ีใ่ห้มบีคุลกิภาพของผูม้คีณุธรรมจรยิธรรม
อย่างเด่นชัด	
	 ส่วนครูบาอาจารย์ก็ท�ากิจกรรมด้าน
คณุธรรมเช่นเดยีวกนั	เช่น	ลดการมาสายเพือ่
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา	
 “เหตุที่เราให้ทั้งครูและนักศึกษาท�า
โครงการที่เกี่ยวกับคุณธรรมไปพร้อมๆ กัน 
เพราะเรามองว่าพฤติกรรมที่ดีที่เราอยาก
ให้เกิดขึ้น จะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติแต่
เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ ในเมื่อเราท�าให้ที่นี่เป็น 
‘สถานศกึษาคณุธรรม’ดังนัน้ทกุคนในองค์กร
ก็ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกัน 

 เราอยากท�าเรื่องนี้ให้เกิดความยั่งยืน 
ท�าให้เป็นปัจจบุนัตลอดไป ไม่ใช่ท�าเฉพาะกจิ 
ท�าให้เหมอืนเป็นสิง่ท่ีต้องท�าในชีวติประจ�าวนั 
ดังนั้นในการวางแผนท�ากิจกรรมคุณธรรม 
เรามีการท�าความเข้าใจกับท้ังครู นักศึกษา 
นักการภารโรง ชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะ 
ผู้ปกครองเรามีการพูดคุยเพื่อรับทราบตั้งแต่
วันมามอบตัวนักศึกษา เช่น ใน 1 เดือน
หากนักศึกษามาสายเกิน 5 วัน ทางเราจะ
เรียกผู้ปกครองมารับทราบทุกอย่าง ทุกส่วน
ต้องเดินไปตามเป้าหมายเดียวกัน”	 อาจารย ์
ชูศักดิ์กล่าว	

วินัย พอเพียง จิตอำสำ…พลังอำชีวะ
รุ่นใหม่ 
	 แรกเริม่	เมือ่นกัศกึษาและอาจารย์ตกลง
ร่วมกนัทีจ่ะสร้างอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั
ด้วยค�าว่า	“วนิยั”สิง่ทีต่ามมาคอืการปฏบิตัทิี่
สอดคล้องในชีวิตประจ�าวัน	 ตั้งแต่การไม่มา
เรียนสาย	 การแต่งกายที่เรียบร้อย	 ทรงผมที่
ถูกระเบียบ	 ท่ีส�าคัญเมื่อผ่านประตูโรงเรียน
เข้ามา	 ก็จะมีคุณครูรอรับเพื่อทักทายและ
ตรวจดูความเรียบร้อยถึง	4	จุดด้วยกัน	
 “วินัยของเราไม่ใช่เรื่องไกลตัว เริ่มจาก 
สิ่งที่ท�าในชีวิตประจ�าวัน นักศึกษาเดิน 
เข้ามาภายในวิทยาลัยเจอครูท่ีไหนต้องไหว้ 
เมื่อไหว้บ่อยๆ ก็ติดเป็นนิสัย การมีสัมมา
คารวะจะติดตัวเขาไปข้างนอก เมื่อไปใช้ชีวิต 
เมือ่ไปท�างาน คนทีรู่จ้กัอ่อนน้อมถ่อมตนจะมี
แต่คนเอน็ดเูมตตา”	อาจารย์สามารถกล่าวถงึ 
จดุอ่อนของนกัศกึษา	ทีเ่มือ่ได้ปรบัแก้แล้ว	ได้
รบัเสยีงชืน่ชมสะท้อนกลบัมาอย่างเหน็ได้ชดั	
	 นอกจากนั้น	“วินัย”	 ของที่นี่ยังได้รับ
การตีความเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อย 



277องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

ในการถอดรองเท้าก่อนเข้าชั้นเรียนอีกด้วย	
มองดเูหมอืนเป็นเรือ่งง่าย	แต่ในความเป็นจรงิ
แล้วต้องงัดกลยุทธ์มาใช้เลยทีเดียว
 “เราเริ่มจากการให้ครูและนักศึกษาที่
ตึกพาณิชย์ถอดรองเท้าก่อนตึกอื่น เพราะ
นักศึกษาสาขานี้จะมีความเป ็นระเบียบ
เรยีบร้อยอยูแ่ล้ว สามารถเป็นแบบอย่างทีดี่ให้
กบัสาขาอืน่ๆ ได้ ส่วนนักศึกษาทีเ่รยีนด้านช่าง 
ซึ่งมีการใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือต่างๆ เรา
ก็ไม่ได้ให้ถอดรองเท้า เพราะต้องระมัดระวัง
เรื่องความปลอดภัย”	อาจารย์สามารถกล่าว	
	 ส่วนโครงการด้าน	“จติอาสา”	นัน้เกดิขึน้ 
สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษาที่นี่	
เพราะมีชมรมวิชาชีพ	 ที่ออกไปให้บริการกับ
สังคมอยู่แล้ว	เมื่อจะฝึกนักศึกษาในด้านนี้	จึง
มีโจทย์ใหม่ให้ชมรมอื่นๆ	 กว่า	 20	 ชมรมว่า	
ต้องท�าโครงการจติอาสาด้วย	ส�าหรบัโครงการ
จิตอาสาซึ่งเป็นที่กล่าวถึงในวงกว้างถือเป็น
โครงการที่นักศึกษามีการท�างานกับชุมชน
อย่างเด่นชัด	คือ	โครงการช่วยเหลือซ่อมแซม
บ้านเรือนและอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบ
จากวาตภัยหลายร้อยหลังคาเรือน
	 โครงการน้ีนอกจากจะได้รบัเสยีงชืน่ชม
จากคนในชุมชนแล้ว	 นักศึกษาอาชีวะที่เคย
ถูกมองในด้านลบ	 ก็กลับรู้สึกภาคภูมิใจ	 เห็น
คุณค่าของตัวเอง	 และเป็นแรงเสริมด้านบวก
ที่อยากจะท�าความดีในสังคมต่อไป	

	 ส่วนโครงการด้าน	“ความพอเพยีง” ที่
ให้ผลดีที่สุด	และท�าให้เกิด	“กระแสความดี” 
ในวิทยาลัยแห่งนี้คือ	โครงการของหายได้คืน	
ซึ่งนักศึกษาต่างช่วยกันน�าของหายมามอบ
ให้ครูเพื่อหาเจ้าของกว่า	 100	 รายการ	 โดย
แรงจูงใจที่ส�าคัญ	 คือ	 การได้รับค�าชมหน้า
เสาธง	และการได้รบัการยอมรบัจากเพือ่นฝงู 
ครูบาอาจารย์	
	 การรู้จักพอเพียงในแง่นี้	 จึงเป็นความ
รู้จักพอ	 ไม่ละโมบอยากได้ของคนอื่นมาเป็น
ของของตน	 รู้จักระงับจิตใจไม่ท�าในสิ่งที่ไม่ดี	
และเมื่อรู้จักพอ	เราก็จะรู้จักให้นั่นเอง	
	 อย่างไรก็ตาม	 ช่วงแรกของการท�า
โครงการด้านคุณธรรม	 อุปสรรคปัญหาท่ี
ส�าคัญคือความไม่เข้าใจ	 และไม่เห็นด้วย
ของบุคลากรบางส่วน	 แต่เมื่อคนส่วนใหญ่ 
เห็นด้วยและร่วมแรงร่วมใจกันท�างาน	 จน
เห็นผลดีท่ีเกิดกับองค์กรและนักศึกษา	 คนท่ี
ไม่ร่วมท�าก็หันมาให้ความร่วมมือ	
	 ทุกวันนี้	 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
กลายเป็นแหล่งศกึษาต้นแบบในระดบัอาชวีะ	 
ที่มีผู้มาศึกษาดูงานเป็นจ�านวนมาก	ยิ่งท�าให้
นักศึกษาที่นี่เห็นว่า	 การประพฤติตนเป็น 
แบบอย่างที่ดี	เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยกย่อง	และ
อยากจะส่งต่อความดีนี้ให้รุ่นน้องสืบต่อไป




