อาสาสมัครกับการศึกษา : “กระบวนการอาสาสมัครกับการส่ งเสริมการเรียนรู้ :
ประสบการณ์ ของไทยและประเทศญี่ปุ่น”
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา11.15 – 12.30 น.
ณ ห้ องไสว สุทธิพทิ ักษ์ ชัน้ 7 อาคารไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
องค์ กรรับผิดชอบ : สถาบันคลังสมองของชาติ
วิทยากร
1) Miss Akiko Seto
President, International Association of Volunteer Effort, Japan
2) ดร.ชมพูนชุ ชัยรัตนะ ผูช้ ่วยอธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
3) ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบาบัด มหาวิ ทยาลัยรังสิต
ดาเนินรายการโดย ดร.ภาสกร อินทุมาร คณะสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล

การดาเนินรายการในช่วงแรกได้ รับเกียรติจาก ศาสตราจารณ์ ดร.ปิ ยะวัติ บุญหลง ผู้อำนวยกำร
สถำบันคลังสมองของชำติ ในการเกริ่ นนาที่มาที่ไปของหัวข้ อครัง้ นี ้ จากการที่สถาบันคลังสมองของชาติได้ จดั
โครงการศึกษาดูงานอาสาสมัครกับการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ณ ประเทศญี่ปนุ่ เดือนมีนาคมที่ผา่ นมา ความสาคัญ
กับอาสามัครมีมากโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยมีจุดเด่น คือ การเป็ นที่รวมของ
นักศึกษา คนรุ่นใหม่ได้ มีโอกาสสร้ างเสริ มประสบการณ์ในการทางานผ่านกิจกรรมงานอาสาเพื่อสังคมตังแต่
้ อยู่
ในรัว้ มหาวิทยาลัย
นาเสนอกรณีศึกษา การทางานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา ของประเทศญี่ปุ่น
โดย Miss Akiko Seto : President, International Association of Volunteer Effort, Japan
ได้ เล่าประวัติความเป็ นมาขององค์กรตนเองว่า มีกระบวนการทางานที่เกี่ยวเนื่องกับงานอาสาสมัครของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยญี่ปนด้
ุ่ วย ซึง่ ในการให้ ข้อมูลช่วงแรกเป็ นการให้ ข้อมูลภาพกว้ างใน 3 ประเด็นคือ
- อาสาสมัครเยาวชน เริ่ มต้ นเข้ ามาช่วงเวลาคือ แผ่นดินไหว (Hanshin-Awaji) ในเดือนมกราคมในปี
1995 และน ้ามันรั่วในทะเลญี่ปนในปี
ุ่
1997
- รัฐบาลเริ่ มให้ การสนับสนุนงบประมาณโดยมีโครงการตัวอย่างที่ดี (Best practice) ในปี 2007-2008
ทังอุ
้ ดมศึกษาและโรงเรี ยน ซึง่ รัฐบาลให้ งบประมาณ 4 ปี สาหรับมหาวิทยาลัยและ 2 ปี สาหรับวิทยาลัย
โดยมีการนาเสนอโครงการทังหมด
้
93 ที่ได้ การรับรองและนาไปใช้ โดยมหาวิทยาลัย
- จากมหาวิทยาลัยทังหมด
้
1,254 โดย 80% มหาวิทยาลัยมีการดาเนินงานด้ านอาสามัครในมหา
วิทยาลัย และ ที่สาคัญคือ 10% มีศนู ย์อาสาสมัครในกิจการนิสติ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
1|P age

เป้ าหมายคือ การที่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยควรมี ส่วนร่ วมในการสร้ างประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม ดัง
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่ได้ น้อมนาพระราโชวาทของเจ้ าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลา
นคริ นทร์ ที่ว่า “ขอให้ ถือผลประโยชน์ ส่ วนตัวเป็ นที่ สอง ประโยชน์ ของเพื่อนมนุ ษย์ เปนกิ จที่หนึ่ ง ลาภ
ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ ท่านเอง ถ้ าท่ านทรงธรรมะแห่ งอาชีพย์ ไว้ ให้ บริ สุทธิ” นัน่ คือจิตวิญญาณ
ของอาสาสมัคร
กิจกรรมของศูนย์ อาสาสมัคร (UVC) คือ การให้ บริ การข้ อมูล การสร้ างเครื อ ข่าย งบประมาณที่พัก
การอบรมทักษะต่างๆ การจับคู่ (Matching) งานวิจัย และอื่นๆ โดยศูนย์ UVC ทาหน้ าที่เชื่อมโยงระหว่างศูนย์
อาสาสมัครในท้ องถิ่นและองค์กรไม่แสวงกาไรในระดับประเทศ (Non-Profit Organization; NPO)
ตัวอย่างของงานอาสาสมัครนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของญี่ปนุ่ คือ
IVUSA (International Volunteer University student Association)
Youth Vision ก่อตังโดยอาสาสมั
้
ครนักศึกษาที่ได้ ไปร่วมในเหตึการณ์แผ่นดินไหวและน ้ามันรั่วดังกล่าว
GAKUVO ก่อตังโดย
้ Nippon Foundation และพัฒนานักศึกษาให้ เกิดการทางานอาสาสมัคร กิจกรรม
หลักให้ การสนับสนุนงบประมาณ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สัมมนา ประสานงานอาสาสมัครนักศึกษาทังในระบบ
้
หลักสูตรและนอกหลักสูตร
ประเด็นที่จะต้ องพัฒนางานอาสาสมัคร (จิตอาสา) คือ
1) การพิจารณาทบทวนเป้าหมายของศูนย์ฯ เช่น การสามารถเป็ นหน่วยกิต หรื อ แรงดึงดูดให้ นกั ศึกษาเข้ า
มาทางานอาสาสมัครและการให้ ความสาคัญประสิทธิผลของงานอาสาสมัคร
2) งานอาสามัครยังไม่ได้ รับความเข้ าใจและสนับสนุนจากหน่วยงาน เจ้ าหน้ าที่ภายในมหาวิทยาลัย
3) แนวทางในการประเมินผลงานอาสามัครต้ องมีทงคุ
ั ้ ณภาพและปริ มาณ
4) ผู้ประสานงานอาสาสมัคร ควรมีบทบาทและตาแหน่งที่ชัดเจน ทังบทบาทภายในและภายนอกคื
้
อ การ
เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของมหาวิทยาลัย (ภายใน) และการมีสว่ นร่วมในการชุมชนและสังคม (ภายนอก)

นาเสนอกรณีศึกษา การทางานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี
โดย ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ ผู้ช่วยอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ ธำนี
ได้ แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ โดยเริ่ มจากค่านิยมขององค์กร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี) รวมทังอั
้ ตลักษณ์
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ดังนัน้ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริ มงานจิตอาสาตังแต่
้ อดีตทังในการเรี
้
ยนการสอน (วิชา
พัฒนาชุมชน สาธารณสุข พยาบาล ลงในชุมชน) รวมทัง้ การส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาทางานกิจกรรมอาสาผ่านชมรม
ต่างๆ ถึง 18 ชมรม
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และจากการได้ มีโอกาสร่วมไปศึกษาดูงานกระบวนการอาสาสมัครที่ประเทศญี่ปนุ่ จึงนาประสบการณ์ที่
ได้ รับมาประยุกต์ใช้ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ ธานี ตัวอย่าง คือ Volunteer Bank การลงทะเบียนและแจ้ ง
ความชอบงานอาสาประเภทใด เพื่อได้ ตรงกับความต้ องการของนักศึกษา หลังจากนันได้
้ ดาเนินการจัดตัง้ ศูนย์
อาสาสมัคร เน้ นในการทางานอาสาสมัครเพื่อการเป็ นพลเมือง ศูนย์กลางข้ อมูลด้ านอาสาสมัคร จัดกลไก
การศึกษาพัฒนาความเป็ นพลเมือง และให้ อาจารย์ได้ จดั การเรี ยนการสอนแบบ Active learning เพื่อให้
นักศึกษาได้ เป็ นบัณฑิตที่มีทงความรู
ั้
้ และมีสานึกความเป็ นพลเมืองแก่สงั คม
นอกจากนี ้ ศูนย์ อาสาสมัคร การจัดการอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพอย่างยัง่ ยืน โครงการพัฒนาจิต
อาสาที่เป็ น ประโยชน์ตอ่ ชุมชนผ่านชมรมที่มีอยูอ่ ย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของชุมชนอย่าง
แท้ จริ ง ส่งผลให้ นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู้และความเป็ นพลเมืองอย่างแท้ จริ ง รวมทังโครงการส่
้
งเสริ มให้ นกั ศึกษา
ปี 1 ร่วมกันคิดโครงการที่ดีแก่ชุมชน มีการประกวดและได้ รางวัลเพื่อเป็ นแรงจูงใจ เป็ นต้ น
การถอดบทเรียนจากงานอาสาสมัคร เป็ นเรื่ องที่สาคัญ เพื่อให้ เกิดสานึกในจิตใจ โดยอยากให้
นักศึกษาทีเ่ ป็ นอาสาสมัครทางานเพือ่ เปลีย่ นสังคม ความเป็ นจิ ตอาสาเกิ ดความสวยงามในตนเองและสังคม
เพือ่ สังคมจะได้นา่ อยู่ ถึงแม้งานอาสาของนักศึกษาจะเป็ นส่วนเล็กๆ ในสังคมแต่อยากจะให้งานจิ ตอาสาเกิ ด
ความเปลีย่ นแปลงในสังคมและจิ ตใจของนักศึกษาเอง

นาเสนอกรณีศึกษา การทางานอาสาสมัครของคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกำยภำพบำบัด มหำวิทยำลัยรังสิต
โดยมีการกล่าวในเรื่ องของคาสาคัญ (Key Word) คือ การศึกษาและอาสาสมัคร
การศึกษา การทาให้ มีความรู้และทักษะ และ อาสาสมัคร คือ ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ ้น
ได้ นาเสนองานวิจยั ของการศึกษาพฤติกรรมการใช้ ชีวิตของนักศึกษากายภาพบาบัด ชันปี
้ ที่ 1 จานวน 236
คน พบว่า นักศึกษาใช้ เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่ องของตนเอง เช่น 1 ใน 8 คิดใช้ ยาลดความอ้ วน การทบทวนบทเรี ยน
เฉลีย่ 3 นาที/วัน การตังครรภ์
้
ที่ไม่พงึ ประสงค์เฉลี่ย 1-2 คน/ปี ความมุ่งมัน่ ในการทางานเฉลีย่ 40.25% ปั จจัย
ความสาเร็ จด้ านการเรี ยนอยูท่ ี่อาจารย์ 76.47%
และจากแบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา 15 ด้ าน พบว่า ประเด็น : การเข้ าใจตนเองและผู้อื่นและ
ความเป็ นผู้นา อยูใ่ นระดับสูง และ ประเด็น : ความต้ องการสัมฤทธิ์ และ ความต้ องการพึง่ ตนเอง ในระดับต่า
และมีความสัมพันธ์ แบบแปรผันของเด็ก Gen Z สาหรับงานด้ านอาสาสมัคร จะพบว่า งานอาสาสมัครไม่ได้ อยู๋
ในสายเลือด นี่คือเหตุการณ์ความเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้นของเด็ก Gen Z
ดังนัน้ จิตอาสาจึงเป็ นเรื่ องภายในต้ องสร้ างจิตสานึก เพื่อให้ เกิดงานอาสาสมัครที่เป็ นเรื่ องโลกภายนอก
(Publish mind)
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อาสาสมัคร ตัวอย่ างคณะกายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยรังสิต มีเป้าหมาย การดูแลผู้ป่วยด้ วยหัวใจความ
เป็ นมนุษย์ ด้ วยจิตตปั ญญาศึกษา นัน่ คือ การเรี ยนรู้เพื่อการเปลีย่ นแปลงด้ านในผ่านงานอาสาสมัคร (PBL) มี
กระบวนการ คือ การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เข้ าใจผู้อื่น ผ่านกิจกรรมงานอาสาสมัครเพื่อให้ นิสติ นัก ศึกษาได้ รับ
ประสบการณ์ตรงเชื่อมโยงกับชีวิต จนเกิดปั ญญาจากการถอดบทเรี ยนด้ วยตนเอง ซึง่ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น
โครงการออกหน่วยให้ บริ การตรวจสุขภาพ โครงการกายภาพบาบัดพบประชาชน The Cheerleading World
Championships 2013 กีฬามหาวิทยาลัย “มอดินแดงเกมส์” งานอาสาสมัครสอนคนตาบอดถ่ายภาพร่วมกับครู
ฉุน เป็ นต้ น
คณะกายภาพบาบัด ได้ จดั โครงสร้ างกิจกรรมหลักสาหรับการพัฒนานักศึกษา 4 ขันตอน
้
ให้ มี soft skill คือ
- ปี 1 เรี ยนรู้ตนเอง เข้ าใจผู้อื่น
- ปี 2 Smart Team
- ปี 3 Leader
- ปี 4 การเผชิญความตายอย่างสงบ
เมื่อนักศึกษาได้ เรี ยนรู้ ทงั ้ 4 ปี ผ่านกระบวนการ Activity Base โดยมีคาดหวังจะเกิดการเรี ยนรู้ตนเอง
เข้ าใจคนอื่น เรี ยนรู้คณ
ุ ค่าและพลังชีวิตของตนเอง เรี ยนรู้ความสัมพันธ์ การทางานเป็ นทีม ภาวะผู้นาที่เน้ น
พลังกลุ่
การจะเป็ นอาสาสมัครทีด่ ี ไม่ใช่การทากิ จกรรมงานอาสาจานวนมาก เป็ นอาสาสมัครทุกลมหายใจ คุณ
ต้องคิ ดถึงคนอื ่นเสมอ (Keep in Mind)

อภิปรายแลกเปลี่ยนในวงกว้ างเพื่อเปิ ดพืน้ ที่แลกเปลี่ยนให้ หลากหลายมากขึน้
คาถามคือ แนวความคิดงานอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยในการจัดการหลังจากนักศึกษาจบเป็ น
บัณฑิต?
คาตอบคือ
- การดาเนินงานอาสามัครที่มีใจแต่กลายเป็ นภาระชาวบ้ าน ดังนันมหาวิ
้
ทยาลัยจะต้ องใช้ เวลา
พอสมควรในการบ่มเพาะนักศึกษา หลอมรวมงานอาสาผ่านศูนย์งานอาสาสมัคร เพื่อให้ เกิดความ
ตระหนักและจิตสานึกงานด้ านอาสาสมัคร
- การสร้ าง Inspiration ของคน อย่ายึดติดกับ Hard skill ควรส่งเสริ ม Soft skill
- การมีประสบการณ์ที่เคยทางานอาสาสมัครเป็ นเรื่ องสาคัญ เช่น การเคยทางานอาสาเมื่อตอนเป็ น
นักศึกษาจะเป็ นบุคคลอันดับต้ นที่มีใจจะทางานอาสาเมื่อเกิดเหตุการณ์ตา่ งๆ
- งานอาสาเป็ นงานที่สามารถทาได้ ตลอดชีวิต
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- SCR
- การทางานอาสามัครจะต้ องมีปัจจัยในการดารงชีวิตเพียงพอถึงจะทางานอาสาสมัครได้

………………………………………………………………………………………………………………….
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