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อาสาสมัครกับการศึกษา : “กระบวนการอาสาสมัครกับการส่งเสริมการเรียนรู้ : 
ประสบการณ์ของไทยและประเทศญี่ปุ่ น” 

งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา11.15 – 12.30 น. 
ณ ห้องไสว สุทธิพทิักษ์  ชัน้ 7 อาคารไสว สุทธิพิทักษ์ (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 
องค์กรรับผิดชอบ : สถาบนัคลงัสมองของชาติ 
วิทยากร 

1) Miss Akiko Seto         President, International Association of Volunteer Effort, Japan 
2) ดร.ชมพนูชุ  ชยัรัตนะ     ผูช่้วยอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
3) ดร.วรชาติ เฉิดชมจนัทร์  คณบดีคณะกายภาพบ าบดั มหาวิทยาลยัรงัสิต 

ด าเนินรายการโดย ดร.ภาสกร อินทมุาร คณะสงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 

การด าเนินรายการในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารณ์ ดร.ปิยะวัติ บุญหลง ผู้อ ำนวยกำร
สถำบันคลังสมองของชำติ ในการเกร่ินน าท่ีมาท่ีไปของหวัข้อครัง้นี ้จากการท่ีสถาบนัคลงัสมองของชาติได้จดั
โครงการศกึษาดงูานอาสาสมคัรกบัการสง่เสริมการเรียนรู้ ณ ประเทศญ่ีปุ่ น เดือนมีนาคมท่ีผา่นมา ความส าคญั
กบัอาสามคัรมีมากโดยเฉพาะมหาวิทยาลยั อนัเน่ืองมาจาก มหาวิทยาลยัมีจุดเดน่ คือ การเป็นท่ีรวมของ
นกัศกึษา คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานผา่นกิจกรรมงานอาสาเพื่อสงัคมตัง้แตอ่ยู่
ในรัว้มหาวิทยาลยั 
 
น าเสนอกรณีศึกษา การท างานอาสาสมัครในสถาบันการศึกษา ของประเทศญี่ปุ่ น 
โดย Miss Akiko Seto   :  President, International Association of Volunteer Effort, Japan 

ได้เลา่ประวติัความเป็นมาขององค์กรตนเองวา่ มีกระบวนการท างานท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานอาสาสมคัรของ
นกัศกึษาในมหาวิทยาลยัญ่ีปุ่ นด้วย ซึง่ในการให้ข้อมลูช่วงแรกเป็นการให้ข้อมลูภาพกว้างใน 3 ประเด็นคือ  
- อาสาสมคัรเยาวชน เร่ิมต้นเข้ามาช่วงเวลาคือ แผน่ดินไหว (Hanshin-Awaji) ในเดือนมกราคมในปี 

1995 และน า้มนัร่ัวในทะเลญ่ีปุ่ นในปี  1997 
- รัฐบาลเร่ิมให้การสนบัสนนุงบประมาณโดยมีโครงการตวัอยา่งท่ีดี (Best practice) ในปี 2007-2008 

ทัง้อุดมศกึษาและโรงเรียน ซึง่รัฐบาลให้งบประมาณ 4 ปีส าหรับมหาวิทยาลยัและ 2 ปีส าหรับวิทยาลยั 
โดยมีการน าเสนอโครงการทัง้หมด 93 ท่ีได้การรับรองและน าไปใช้โดยมหาวิทยาลยั 

- จากมหาวิทยาลยัทัง้หมด 1,254 โดย 80% มหาวิทยาลยัมีการด าเนินงานด้านอาสามคัรในมหา
วิทยาลยั และ ท่ีส าคญัคือ  10% มีศนูย์อาสาสมคัรในกิจการนิสตินกัศกึษาในมหาวิทยาลยั 
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เป้าหมายคือ การท่ีมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัควรมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม ดัง
ปรัชญาของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ท่ีได้น้อมน าพระราโชวาทของเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลา
นครินทร์ท่ีว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หน่ึง ลาภ 
ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ” นัน่คือจิตวิญญาณ
ของอาสาสมคัร 

กิจกรรมของศูนย์อาสาสมัคร (UVC) คือ การให้บริการข้อมูล การสร้างเครือข่าย งบประมาณท่ีพัก 
การอบรมทกัษะต่างๆ การจับคู่ (Matching) งานวิจัย และอ่ืนๆ  โดยศูนย์ UVC ท าหน้าท่ีเช่ือมโยงระหว่างศูนย์
อาสาสมคัรในท้องถ่ินและองค์กรไม่แสวงก าไรในระดบัประเทศ (Non-Profit Organization; NPO) 

ตวัอยา่งของงานอาสาสมคัรนกัศกึษาในมหาวิทยาลยัของญ่ีปุ่ น คือ 
IVUSA (International Volunteer University student Association) 
Youth Vision ก่อตัง้โดยอาสาสมคัรนกัศกึษาท่ีได้ไปร่วมในเหตกึารณ์แผน่ดินไหวและน า้มนัร่ัวดงักลา่ว 
GAKUVO ก่อตัง้โดย Nippon Foundation และพฒันานกัศกึษาให้เกิดการท างานอาสาสมคัร กิจกรรม

หลกัให้การสนับสนุนงบประมาณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมัมนา ประสานงานอาสาสมัครนักศึกษาทัง้ในระบบ
หลกัสตูรและนอกหลกัสตูร 

ประเด็นท่ีจะต้องพฒันางานอาสาสมคัร (จิตอาสา) คือ  
1) การพิจารณาทบทวนเป้าหมายของศนูย์ฯ เช่น การสามารถเป็นหนว่ยกิต หรือ แรงดงึดดูให้นกัศกึษาเข้า

มาท างานอาสาสมคัรและการให้ความส าคญัประสทิธิผลของงานอาสาสมคัร 
2) งานอาสามคัรยงัไม่ได้รับความเข้าใจและสนบัสนนุจากหนว่ยงาน เจ้าหน้าท่ีภายในมหาวิทยาลยั 
3) แนวทางในการประเมินผลงานอาสามคัรต้องมีทัง้คณุภาพและปริมาณ 
4) ผู้ประสานงานอาสาสมัคร ควรมีบทบาทและต าแหน่งท่ีชัดเจน ทัง้บทบาทภายในและภายนอกคือ การ

เป็นเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลยั (ภายใน) และการมีสว่นร่วมในการชุมชนและสงัคม (ภายนอก) 
 
 
น าเสนอกรณีศึกษา การท างานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
โดย  ดร.ชมพูนุช  ชัยรัตนะ     ผู้ช่วยอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภฏัสุรำษฎร์ธำนี 

ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้โดยเร่ิมจากคา่นิยมขององค์กร (มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี) รวมทัง้อตัลกัษณ์
บณัฑิตของมหาวิทยาลยั ดงันัน้ มหาวิทยาลยัมีการสง่เสริมงานจิตอาสาตัง้แตอ่ดีตทัง้ในการเรียนการสอน (วิชา
พฒันาชุมชน สาธารณสขุ พยาบาล ลงในชุมชน) รวมทัง้ การสง่เสริมให้นกัศึกษาท างานกิจกรรมอาสาผา่นชมรม
ตา่งๆ ถึง 18 ชมรม 
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และจากการได้มีโอกาสร่วมไปศกึษาดงูานกระบวนการอาสาสมคัรท่ีประเทศญ่ีปุ่ น จึงน าประสบการณ์ท่ี
ได้รับมาประยกุต์ใช้ในมหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี ตวัอยา่ง คือ Volunteer Bank การลงทะเบียนและแจ้ง
ความชอบงานอาสาประเภทใด เพื่อได้ตรงกบัความต้องการของนกัศกึษา หลงัจากนัน้ได้ด าเนินการจัดตัง้ศูนย์
อาสาสมัคร เน้นในการท างานอาสาสมคัรเพื่อการเป็นพลเมือง ศนูย์กลางข้อมลูด้านอาสาสมคัร จดักลไก
การศกึษาพฒันาความเป็นพลเมือง และให้อาจารย์ได้จดัการเรียนการสอนแบบ Active learning เพื่อให้
นกัศกึษาได้เป็นบณัฑิตท่ีมีทัง้ความรู้และมีส านึกความเป็นพลเมืองแก่สงัคม 

นอกจากนี ้ศูนย์อาสาสมัคร การจดัการอาสาสมคัรท่ีมีประสทิธิภาพอยา่งยัง่ยืน โครงการพฒันาจิต
อาสาท่ีเป็น ประโยชน์ตอ่ชมุชนผา่นชมรมที่มีอยูอ่ยา่งเป็นระบบ เพื่อให้ตรงกบัความต้องการของชุมชนอยา่ง
แท้จริง สง่ผลให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้และความเป็นพลเมืองอยา่งแท้จริง  รวมทัง้โครงการสง่เสริมให้นกัศกึษา
ปี 1 ร่วมกนัคิดโครงการท่ีดีแก่ชุมชน มีการประกวดและได้รางวลัเพื่อเป็นแรงจูงใจ เป็นต้น 

การถอดบทเรียนจากงานอาสาสมัคร เป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพื่อให้เกิดส านกึในจิตใจ โดยอยากให้
นกัศึกษาทีเ่ป็นอาสาสมคัรท างานเพือ่เปลีย่นสงัคม ความเป็นจิตอาสาเกิดความสวยงามในตนเองและสงัคม 
เพือ่สงัคมจะไดน้า่อยู่ ถึงแม้งานอาสาของนกัศึกษาจะเป็นสว่นเล็กๆ ในสงัคมแต่อยากจะใหง้านจิตอาสาเกิด
ความเปลีย่นแปลงในสงัคมและจิตใจของนกัศึกษาเอง 
 
 
น าเสนอกรณีศึกษา การท างานอาสาสมัครของคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 
โดย ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์  คณบดีคณะกำยภำพบ ำบัด มหำวิทยำลัยรังสิต 
โดยมีการกลา่วในเร่ืองของค าส าคญั (Key Word) คือ การศึกษาและอาสาสมัคร 
การศึกษา การท าให้มีความรู้และทกัษะ และ อาสาสมคัร คือ ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ขึน้  
 ได้น าเสนองานวิจยัของการศกึษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตของนกัศกึษากายภาพบ าบดั ชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 236 
คน พบวา่ นกัศกึษาใช้เวลาสว่นใหญ่ไปกบัเร่ืองของตนเอง เช่น 1 ใน 8 คิดใช้ยาลดความอ้วน การทบทวนบทเรียน
เฉลีย่ 3 นาที/วนั การตัง้ครรภ์ท่ีไม่พงึประสงค์เฉลี่ย 1-2 คน/ปี ความมุ่งมัน่ในการท างานเฉลีย่ 40.25% ปัจจยั
ความส าเร็จด้านการเรียนอยูท่ี่อาจารย์ 76.47% 

และจากแบบประเมินพฤติกรรมของนกัศกึษา 15 ด้าน พบวา่ ประเด็น : การเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนและ
ความเป็นผู้น า อยูใ่นระดบัสงู และ ประเด็น : ความต้องการสมัฤทธ์ิ และ ความต้องการพึง่ตนเอง ในระดบัต ่า 
และมีความสมัพนัธ์แบบแปรผนัของเด็ก Gen Z ส าหรับงานด้านอาสาสมคัร จะพบวา่ งานอาสาสมคัรไม่ได้อยู๋
ในสายเลอืด น่ีคือเหตกุารณ์ความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ของเด็ก Gen Z 

ดงันัน้ จิตอาสาจึงเป็นเร่ืองภายในต้องสร้างจิตส านกึ เพื่อให้เกิดงานอาสาสมคัรท่ีเป็นเร่ืองโลกภายนอก 
(Publish mind) 



 

4 | P a g e  

 

อาสาสมัคร ตัวอย่างคณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยรังสิต มีเป้าหมาย การดแูลผู้ ป่วยด้วยหวัใจความ
เป็นมนษุย์ ด้วยจิตตปัญญาศกึษา นัน่คือ การเรียนรู้เพื่อการเปลีย่นแปลงด้านในผา่นงานอาสาสมคัร (PBL) มี
กระบวนการ คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าใจผู้ อ่ืน ผา่นกิจกรรมงานอาสาสมคัรเพื่อให้นิสติ นกัศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ตรงเช่ือมโยงกบัชีวิต จนเกิดปัญญาจากการถอดบทเรียนด้วยตนเอง ซึง่มีกิจกรรมตา่งๆ เช่น 
โครงการออกหนว่ยให้บริการตรวจสขุภาพ โครงการกายภาพบ าบดัพบประชาชน  The Cheerleading World 
Championships 2013 กีฬามหาวิทยาลยั “มอดินแดงเกมส์” งานอาสาสมคัรสอนคนตาบอดถ่ายภาพร่วมกบัครู
ฉนุ เป็นต้น 

คณะกายภาพบ าบดั ได้จดัโครงสร้างกิจกรรมหลกัส าหรับการพฒันานกัศกึษา 4 ขัน้ตอน ให้มี soft skill คือ 
- ปี 1 เรียนรู้ตนเอง เข้าใจผู้ อ่ืน 
- ปี 2 Smart Team  
- ปี 3 Leader 
- ปี 4 การเผชิญความตายอยา่งสงบ 
  เม่ือนกัศกึษาได้เรียนรู้ทัง้ 4 ปี ผา่นกระบวนการ Activity Base  โดยมีคาดหวงัจะเกิดการเรียนรู้ตนเอง 
เข้าใจคนอ่ืน เรียนรู้คณุคา่และพลงัชีวิตของตนเอง เรียนรู้ความสมัพนัธ์ การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น าท่ีเน้น
พลงักลุ ่

การจะเป็นอาสาสมคัรทีดี่ ไม่ใช่การท ากิจกรรมงานอาสาจ านวนมาก เป็นอาสาสมคัรทุกลมหายใจ คณุ
ตอ้งคิดถึงคนอื่นเสมอ (Keep in Mind)  

 
 
อภปิรายแลกเปล่ียนในวงกว้างเพื่อเปิดพืน้ที่แลกเปล่ียนให้หลากหลายมากขึน้ 
ค าถามคือ แนวความคิดงานอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยในการจัดการหลังจากนักศึกษาจบเป็น
บัณฑิต? 
ค าตอบคือ  
- การด าเนินงานอาสามคัรท่ีมีใจแตก่ลายเป็นภาระชาวบ้าน  ดงันัน้มหาวิทยาลยัจะต้องใช้เวลา

พอสมควรในการบม่เพาะนกัศกึษา หลอมรวมงานอาสาผา่นศนูย์งานอาสาสมคัร เพื่อให้เกิดความ
ตระหนกัและจิตส านกึงานด้านอาสาสมคัร 

- การสร้าง Inspiration ของคน อยา่ยดึติดกบั Hard skill ควรสง่เสริม Soft skill 
- การมีประสบการณ์ท่ีเคยท างานอาสาสมคัรเป็นเร่ืองส าคญั เช่น การเคยท างานอาสาเม่ือตอนเป็น

นกัศกึษาจะเป็นบุคคลอนัดบัต้นท่ีมีใจจะท างานอาสาเม่ือเกิดเหตกุารณ์ตา่งๆ 
- งานอาสาเป็นงานท่ีสามารถท าได้ตลอดชีวิต 
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- SCR  
- การท างานอาสามคัรจะต้องมีปัจจยัในการด ารงชีวิตเพียงพอถึงจะท างานอาสาสมคัรได้  

 
 

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


