
กลไกการบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา  

กรณีศึกษาการจัดตัง้ศนูย์อาสาสมัคร (Volunteer Center) 

งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม เวลา 11.15 – 12.30 น   

ห้องประชุม ไสว สุทธิพิทักษ์ ชัน้ 7 อาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

องค์กรรับผิดชอบ:  เครือขา่ยจิตอาสา (Volunteer spirit) 

วิทยากร:         Miss Olivia Burgos : Learning Hub Manager, VSO Bahaginan, Philippines 

                               นาย ธรรมพล พรชฎาธร ศรีสวุรรณ  ผู้จดัศนูย์อาสาสมคัร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ผู้ดาํเนินรายการ:    นางสาวนนัทินี มาลานนท์     ผู้จดัการเครือขา่ยจิตอาสา 

รูปแบบในการดาํเนินการประชุม: นําเสนอกรณีศกึษาและเสวนา 

 

นําเสนอภาพรวมแนวคิดและบทบาทของศนูย์อาสาสมัคร (Volunteer Center)   

โดย คุณนนทนีิ มาลานนท์ 

 

บทบาทศูนย์อาสาสมัคร (Volunteer Center) ในฐานะกลไกกลางของการจัดการอาสาสมัคร ซึ่งต้องมี

กระบวนการท่ีถูกออกแบบสนับสนุนการจัดการอาสาสมัครท่ีมีคุณภาพ รวมทัง้ตอบสนองความต้องการและ

ความจําเป็นของสงัคมในแตล่ะบริบทสถานการณ์ 

ศูนย์อาสาสมัคร (Volunteer Center) เป็นกลไกของการบริหารจัดการอาสาสมัครในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมี

กระบวนการทํางานท่ีดูแล วงจรการทํางานอาสาสมัคร (Volunteering  Cycle) คือ พัฒนางานอาสาสมัคร 

(Develop  volunteer opportunities),  สรรหาและคดัเลือกอาสาสมัคร (Recruitment), เตรียมความพร้อมก่อน

การทํางาน (Pre-service Preparation), ติดตามและสนบัสนุนการทํางานอาสาสมคัร (Volunteer Supervision), 

รักษาอาสาสมคัรให้ยดึโยงอยูก่บัองค์กร (Retaining) และประเมินผลอาสาสมคัร (Evaluation) 

การจัดตัง้และการดําเนินงานของศูนย์อาสาสมัคร มีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะโครงสร้างและ

เป้าหมายของการทํางาน อาทิ ศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติ (National Volunteer Center) ซึ่งจะทําหน้าท่ีของการ

ประสานงานและเป็นตวักลางสนบัสนุนและส่งเสริมการเป็นอาสาสมัครของประเทศ, ศูนย์อาสาสมัครชุมชน 

(Community Volunteer Center) ซึง่มีบทบาทสง่เสริมให้คนในชุมชนร่วมไม้ร่วมมือในการดแูลและพฒันาชุมชน

ของตนเองผ่านการทํางานอาสาสมัคร, ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลยั (University Volunteer Center) ซึ่งมี
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บทบาทของการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้ใช้ความรู้และทักษะ

ความสามารถท่ีตนเองถนัดไปบริการสงัคม ซึ่งอาจเป็นทัง้ส่วนหนึ่งของหลกัสตูรการเรียนการสอน (Service 

Learning) หรือ เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน (Extracurricular Activities) เป็นต้น 

ดังนัน้บทบาทของศูนย์อาสาสมัคร เป็นเคร่ืองมืออย่างนึ่งในการบริหารจัดการอาสาสมัคร ท่ีน่าจะ

นําไปสู่งานอาสาสมัคร เกิดการเรียนรู้และงานมีคุณภาพ และตอบสนองมากขึน้ และเราจะมาดูกันว่าในการ

บริหารจัดการศูนย์อาสาสมัครมีบทบาทเป็นอย่างไร จากศูนย์อาสาสมัครใน 2 ระดับ คือ การจัดการกลไกใน

ระดับประเทศ มีตัวอย่างจากประเทศฟิลิปปินส์ และศูนย์อาสาสมัครท่ีเกิดขึน้ในมหาวิทยาลยั ตัวอย่างจาก

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

นําเสนอภาพรวมบทบาทของศนูย์อาสาสมคัรในประเทศฟิลิปปินส์  

โดย Miss Oilvia Burgos, Learning Hub Manager, VSO Bahaginan 

 

ในการการจัดตัง้ศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติของประเทศฟิลิปปินส์นัน้ เราได้นําเอาพิธีบายันนีฮัน 

(Bayanihan) ซึ่งเป็นประเพณีคล้ายเมืองไทย จะมีภาพแสดงให้เห็นถึงคนในชมุชนถ้ามีการต้องลงมือลงแรงกัน 

เช่น การย้ายบ้านจากท่ีหนึ่งไปยังท่ีหนึ่ง การท่ีจะย้ายไปจากท่ีหนึ่งไปยังท่ีหนึ่งเป็นงานท่ียาก จะต้องมีคนช่วย

ทํางาน ทําการย้ายเป็นจํานวนมาก การทํางานจะแบง่เป็นกลุม่ๆ คือผู้ชายย้ายบ้าน ผู้หญิงทํากับข้าว เด็กๆ และ

สตัว์ต่างก็มาร่วมด้วยช่วยกนั น่ีเป็นวิถีชีวิตของชาวฟิลิปปินส์เพราะฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะ ยากท่ีจะรอ

การช่วยเหลือจากรัฐบาลในเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ภยัทางธรรมชาติ การทํางานจึงต้องทํางานและต้องร่วมมือร่วม

ใจกันช่วยกัน ดงันัน้วิถีของอาสาสมัครจึงเป็นสว่นหนึง่ของคนฟิลิปปินส์ แต่จะทําอย่างไรให้งานอาสาสมัครเป็น

งานท่ีพฒันาไปในระดบัประเทศได้นัน้ทําให้เป็นท่ีมาการจดัตัง้ ศนูย์อาสาสมัครแหง่ชาติฟิลิปปินส์ มีการริเร่ิมตัง้

ศนูย์เม่ือปี 1968 และมีการจดัตัง้เป็นองค์กรระดบัชาติขึน้ในปี 1980  

ศนูย์อาสาสมัครท่ีฟิลปิปิน์จะมีองค์กรท่ีช่ือว่า Philippines National Volunteer Service Coordinating 

Agency (PNVSCA) โดยองค์กร PNVSCA จะอยู่ภายใต้การทํางานของรัฐบาลและได้รับการสนับสนุนในเชิง

กระบวนการทํางานโดย องค์กร VSO หน้าท่ีหลกัๆ ของ PNVSCA คือ 

- การรณรงค์และสนับสนุนงานอาสาสมัครในประเทศให้มีความเช่ือมโยงกับทัง้ในระดับชุมชนและ

ระดบัประเทศ ซึง่เป็นการ ทํางานประสานงานทกภาคสว่น เพ่ือให้การทํางานเป็นไปทางเดียวกนั 
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- ดูแลอาสาสมัครทัง้อาสาสมัครในประเทศและอาสาสมัครจากต่างชาติ โดยมีกรกํากับดูแลในเร่ืองของ

การออกใบอนุญาตให้สามารถออกไปเป็นอาสาสมัครท่ีตา่งประเทศและผู้ ท่ีจะเข้ามาเป็นอาสาสมคัรใน

ประเทศ 

- เป็นหน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูลของการอาสาสมัครตัง้แต่ระดับย่อยถึงระดับใหญ่คือในระดับประเทศ 

รวมถึงการทํางานประสานและสนบัสนนุการทํางานทกุภาคสว่นให้เข้าด้วยกนั 

- การทํางานเก่ียวกบัการจัดตัง้กฎหมายอาสาสมัครเพ่ือเป็นสว่นหนึ่งเพ่ือเพ่ิมเร่ืองงานอาสาสมัครให้เข้า

ไปอยูใ่นแผนพฒันาของประเทศ  

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการตัง้เป็นศนูย์อาสาสมคัร คือ 

- มีสว่นในการช่วยพฒันาเศรษฐกิจ 

- มีความโปร่งใสในการทํางานและการพฒันาในด้านตา่งๆ 

- เป็นการเปิดพืน้ท่ีให้ทุกภาคสว่นเข้ามามีสว่นร่วมในการร่วมกันแก้ปัญหาของประเทศ ตวัอย่างเช่นการ

เปิดพืน้ท่ีให้คนชายขอบได้เข้ามามีบทบาทมาก  

- การทํางานสนบัสนนุการแลกเปลีย่นทัง้วฒันธรรมและสงัคม รวมถึงช่วยสนบัสนนุการเติบโตและพฒันา

ศกัยภาพและช่วยในหางานทําได้งา่ยขึน้ 

งานของหน่วยงานนี ้PNCVA เป็นการรณรงค์และหน่วยงานนีเ้ป็นองค์กรหลกัให้มีการจัดตัง้กฎหมาย

อาสาสมัครเพ่ือให้งานอาสาสมัครเข้ามามีบทบาทมากขึน้ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและงานพัฒนา

ประเทศในด้านอ่ืนๆ ในกฎหมายนีไ้ด้มีการนิยามคําว่าอาสาสมัครคืออะไร ซึ่งซึ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีสําคัญมาก แต่ท่ี

ประเทศฟิลิปปินส์เก่งในการออกกฎหมายแต่ไม่ค่อยทําตามกฎหมายเท่าไหร่ ดังนัน้เป็นสิ่งสําคัญมากท่ีงาน

อาสาสมคัรจะต้องถกูบรรจอุยูใ่นแผนพฒันาอาสาสมคัรระดบัชาติ 

ในแผนพัฒนา รัฐต้องสนบัสนุนงานอาสาสมัครการให้บริการทางสงัคม เทคนิคการทํางานระดบัชาติ

และความเป็นธรรม เป็นสิ่งท่ีสาํคญัคือถูกการระบุอยู่ในแผนพฒันาแหง่ชาติ เพราะเม่ือเกิดภยัพิบติัจะได้รับการ

ดแูลอยา่งทนัเวลา และความท้าทายคือทําอย่างทําให้ชาวบ้านหรือคนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเข้าใจกระบวนในการทํางาน

ของภาครัฐและหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีจะเข้าไปทํางานร่วมกนั ทําอยา่งไรท่ีจะทําให้คนฟิลปิปินส์จะเข้าใจการทํางาน 

ทัง้ทางภาครัฐ และการทํางานหนว่ยงานตา่งๆ รวมถึง NGO และครอบคลมุและทนัเวลา 
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โครงสร้างหลกัในการทํางาน ท่ีมีการระบุว่าภาคส่วนไหนและประเด็นไหนท่ีอาสาสมัครเข้ามาทําหรือ

ร่วมทํางานด้วยได้ ซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาของคนท่ีอยากเป็นอาสาสาสมัครท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมตรงไหนดี 

โครงสร้างนีเ้ป็นการบอกให้อาสาสมคัรได้รู้วา่จะสามารถเข้าไปเป็นอาสาสมคัรได้ในสว่นไหนได้ 

ประโยชน์คืออะไร 

- ช่วยในการสนบัสนนุทางด้านเศรษฐกิจ และมีสว่นในการพฒันาเศรษฐกิจ 

- มีความโปร่งใสในการทํางานและการพฒันาในด้านตา่งๆ 

- เป็นการแก้ปัญหาแบบมีสว่นร่วมของคนชายขอบ เม่ือมีโครงสร้างทําให้เปิดช่องทางจากหลายๆ ภาค

สว่นท่ีเข้ามามีสว่นร่วมในงานอาสาสมคัรมากขึน้ 

- การทํางานสนบัสนนุการแลกเปลีย่นทัง้วฒันธรรมและสงัคม 

- เป็นการช่วยสนบัสนนุการเติบโตและพฒันาศกัยภาพและช่วยในหางานทําได้งา่ยขึน้ 

การทาํงานร่วมกันระหว่าง VSO กับ PNCVA 

– ให้ความช่วยเหลอืเชิงเทคนิคและโครงสร้างในการทํางานของอาสาสมคัร 

ในตอนนีพี้เอนเป็นหน่วยงานท่ีเลก็มาก และไม่มีศกัยภาพเพียงพอ VSO 07’9hv’เข้าไปสนบัสนนุในการ

จดัตัง้กลุม่อาสาสมคัรในเมืองตา่งๆ ด้วย 

- City volunteer เม่ือปีท่ีแล้ว (2014) มีการจดัตัง้ศูนย์อาสาสมคัรของท้องถ่ินและมีการร่วมมือกบัรัฐบาล

ในท้องถ่ินเพ่ือทํางานร่วมกนั 

- โครงสร้างในอุดมคติ ท่ีมีหน่วยงานกลางท่ีประสานงานระดับประเทศ และศูนย์ประสานงานในระดับ

จังหวดั เพ่ือให้การช่วยเหลือรับความช่วยเหลือได้ทัว่ถึง ถ้าโครงสร้างนีเ้กิดขึน้จะทําให้การช่วยเหลือมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ หากเราสามารถสร้างศูนย์อาสาสมัครในระดับชุมชนได้จะทําให้มีการ

ประสานงานในการช่วยเหลอืและทําให้งานหรือการทํางานมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

- IDEALLY เป็นภาพคร่าวๆ ในการทํางานศูนย์อาสาสมัคร เป็นสิ่งท่ีเราพยายามท่ีจะทําให้เกิดศูนย์

อาสาสมคัรให้เกิดขึน้ได้ในทกุเมือง 

- Challenges and directions การประสานงานในหน่วยงานในพืน้ท่ีท่ีจะมีประสิทธิภาพ ทัง้ความ

ช่วยเหลอืในการกระจายทรัพยากร ไม่มากและน้อยเกินไป 

- ทําอยา่งไรถึงจะทําให้ทุกคนรู้วา่ทกุคนมาเป็นอาสาสมคัรได้ การประชาสมัพนัธ์ตองบอกวา่ให้คนทุกคน

สามารถเข้ามาเป็นอาสาสมคัรได้ 
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Advocacy 

- การรณรงค์ในการกระจายข้อมลู 

- การจดัประชุม 

- การยอมรับแลในงานอาสาสมคัร 

Integration  

- สถานการณ์ทางการเมืองท่ีประเทศฟิลิปปินส์มีสีสนัมาก และรัฐบาลชุดปัจจุบนัอาจจะไม่ได้รับการ

เลอืกตัง้เข้ามาอีกก็เป็นได้ เพราะฉะนัน้งานอาสาสมคัรก็มีความสาํคญัมากท่ีศนูย์ฯ จะต้องทํางานให้เกิด

ความหยัง่รากลกึ ไม่วา่ใครจะมารับหน้าท่ีในรัฐบาล 

- กลไกและกฎหมาย ทําอยา่งไรให้กฎหมายหรือหนว่ยงานท่ีเรามีอยูแ่ล้วเอาไปใช้จริงในการทํางานได้จริง 

บทบาทของศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติ PNCVA 

- สนบัสนนุ สง่เสริมทิศทางการทํางาน 

- เป็นผู้ ร่างกฎหมาย 

- สง่เสริมให้ประเด็นเร่ืองการทํางานอาสาสมคัรให้แพร่หลาย 

- สร้างความร่วมมือในด้านตา่งๆ   

- การดแูลอาสาสมคัรทัง้คนท่ีจะออกไปเป็นอาสาสมคัรตา่งชาติ 

- การรวบรวมอาสาสมคัรในประเทศ 

- เป็นการสร้างความร่วมมือเป็นหลกัและให้งานอาสาสมัครเป็นสว่นในการพัฒนาประเทศไปด้วยกัน 

เพราะ PNCVA เป็นหนว่ยงานของรัฐบาลท่ีจะได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาล 

 

นําเสนอบทบาทศนูย์อาสาสมัครในมหาวิทยาลัย   

โดย นายธรรมพล พรชฎาธร ศรีสุวรรณ ผู้จดัการศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

กลไกการบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาเพื่อการพัฒนา 

งานอาสาสมัครในศูนย์อาสาสมคัรมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เกิดจากเหตุการณ์สนึามิปี 2547 และได้

เปิดเป็นทางการเม่ือปี 2552 การเกิดศนูย์อาสาสมคัรเกิดจากการมีเหตกุารณ์นํา้ทว่มกรุงเทพ เกิดขึน้เพราะมีงาน 

และมีปรากฏการณ์  ตอนนัน้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดพืน้ท่ีให้คนเข้ามาช่วยทํางาน มีปรากฏการณ์การ
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เปลี่ยนแปลง คือมีความคิดในการสร้างการบริหารการจัดการ และมีมูลนิธิสยามกัมมาจล ท่ีเป็นหน่วยงานท่ี

สนบัสนุนเงินหลกัและมหาวิทยาลยัลยัสนบัสนุนสถานท่ี เม่ือหมดงบประมาณทางมหาวิทยาลยัก็เห็นว่าควรอยู่

ตอ่ไป  

โครงสร้างหน่วยงาน 

• คณะกรรมการบริหารศนูย์อาสาสมคัร ม.ธรรมศาสตร์ 

• ผู้จดัการศนูย์อาสาสมคัร ม.ธรรมศาสตร์ 

• เจ้าหน้าท่ี อาสาสมคัร 

ภารกิจ 

1. รณรงค์สง่เสริมงานอาสาสมคัร และเป็นตวักลางของงานอาสาสมคัร 

2. จดัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร และบุคลากรในมหาวิทยาลยั 

3. สร้างเครือขา่ยเพ่ือสนบัสนนุการทํางานทัง้ภายในและภายนอก มหาวิทยาลยั 

4. ให้คําปรึกษาในการจดัการงานอาสาสมคัรกบัหนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

5. ดแูลนกัศกึษาโครงการจิตอาสาและประชาธิปไตย 

การทํางานอาสาสมคัรกบันกัศกึษาในมหาวิทยาลยัเป็นสิง่ใหม่ จึงมีการสร้างกิจกรรมเพ่ือสนบัสนนุงาน

อาสมัครให้เกิดขึน้ในมหาวิทยาลยั โดยการตัง้โครงการนกัเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยขึน้ ซึ่งมี

วตัถปุระสงค์ คือ 

• สง่เสริมให้นกัเรียนท่ีทํากิจกรรมมีโอกาสเข้าศกึษาตอ่ 

• เสริมสร้างความเข้มแข็งของกิจกรรมนกัศกึษาด้านจิตอาสา 

• เป็นตวัอยา่งแนวทางให้แก่สถาบนัอุดมศกึษาอ่ืนๆ  

• กระตุ้นให้โรงเรียนสง่เสริมให้นกัเรียนทํากิจกรรมมากขึน้ 

สถิติจาํนวนนักศึกษา 
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กระบวนการทาํงาน 

• เน้นการเรียนรู้ 

• มีคณุคา่ 

• ถอดบทเรียนได้ 

การทํางานอาสาสมัครทําเพ่ือพัฒนาดูการทํางานขออาสาสมัครและเปิดกระบวนการทํางานพัฒนา

ตนเองของอาสาสมคัร  แตห่ลายๆ ครัง้เม่ือมีงาน ก็จะไม่มีคน หรือบางครัง้มีคน แตไ่ม่มีงาน หรือบางครัง้มีงาน มี

คน ดงันัน้สิง่เหล้านีคื้อความท้าทายในการการบริหารการจดัการ 

- มีงานไม่มีคน ภารกิจเป็นอีกแบบหนึง่ จะทําอยา่งไร จะต้องเปิดพืน้ท่ีการเรียนรู้อยา่งไร และสร้างพืน้ท่ีใน

การทํางานได้อยา่งไร เม่ือนํา้ทว่มนกัศกึษาได้เดินเข้าไปในศนูย์พกัพิงเพ่ือของานทํา และช่วยทํางาน  

- การเรียนรู้ อาสาสมคัรมีความพร้อมและทศันคติในการทํางานอาสาสมคัรอยา่งไร  

- มีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนกบัคําว่า อาสาสมัคร งานอาสาสมคัรเพ่ือสงัคมและการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีต้อง

มาคิดใหม่ 

ความท้าทายที่ 1  

- จิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

o คนเรามีความอยากทําเพ่ือตวัเองและเพ่ือความตองการของตวัเอง 

o เม่ือการทํางานเพ่ือเกิดการเรียนรู้คนทัว่ไปอาจไม่คุ้น แต่การพัฒนาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

เป็นเร่ืองท่ียาก 
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o การเกิดขึน้ต้องมีการจัดการในแต่ละท่ีท่ีต่างกัน และต้องมีโครงสร้างอาสาสมัครและบทบาทท่ี

ชดัเจน 

ความท้าทายที่ 2 

- จากกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์สูง่านอาสาสมคัรเพ่ือสงัคมท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ 

o นิยามของอาสาสมคัรเป็นนิยามท่ีถกนําไปใช้เยอะและเข้าใจผิดเยอะๆ บางท่ีจะมีคําถามวา่งาน

อาสาสมคัรจะได้รับเงินตอบแทนหรือไม่ 

o ทกุครัง้ท่ีมีการจดักิจกรรมจะต้องมีการถอดบทเรียนในการทํางาน เพ่ือเช่ือมงานทํางาน 

ความท้าทายที่ 3 

- เม่ืองานอาสาสมคัรเข้าไปในห้องเรียน 

o คนหลายกลุม่อยากทํางานตอ่ แตห่ลายคนบอกวา่เคยทําเลย และไม่อยากทําตอ่ 

ความท้าทายที่ 4 

- service learning area coordinator 

o เป็นการจดัการชุมชนในรอบมหาวิทยาลยั เพ่ือการจดัการชุมชนของนกัศกึษา 

การให้คํานิยาม “อาสาสมัคร” เป็นอยา่งไร และการมีศูนย์อาสาสมัครยาก และจะต้องเช่ือมโยง และ

ศนูย์อาสาสมัคจะอยู่ภายใต้ระบบราชการ ท่ีจะหมายความว่า ระบบอาสาสมัครจะต้องอยู่ต่อไปไม่ว่า

ใครจะเข้ามาทํางาน 

ม.ธรรมศาสตร์ มีการจดัให้มีวนั จิตอาสารักประชาชน มีการจดัให้นกัศึกษาเลือกทํางาน และมีการถอด

บทเรียนในการทํางาน เพ่ือให้นกัศกึษาได้มีการเรียนรู้และถอดบทเรียน 

 

สรุปรายละเอียดของการประชุม โดย คุณนันทินี มาลานนท์      

การทํางานอาสาสมัครท่ีประเทศฟิลิปปินส์มีส่วนของศูนย์อาสาสมัครท่ีฟิลิปปิน์จะมีองค์กรท่ีช่ือว่า 

PhilippinesNational Volunteer Service Coordinating Agency (PNVSCA) โด ย อ ง ค์ ก ร PNVSCA จ ะ อ ยู่

ภายใต้การทํางานของรัฐบาลและได้รับการสนับสนุนในเชิงกระบวนการทํางานโดย องค์กร VSO หน้าท่ีหลกัๆ 

ของ PNVSCA คือ 
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- การรณรงค์และสนับสนุนงานอาสาสมัครในประเทศให้มีความเช่ือมโยงกับทัง้ในระดับชุมชนและ

ระดบัประเทศ ซึง่เป็นการ ทํางานประสานงานทกภาคสว่น เพ่ือให้การทํางานเป็นไปทางเดียวกนั 

- ดูแลอาสาสมัครทัง้อาสาสมัครในประเทศและอาสาสมัครจากต่างชาติ โดยมีกรกํากับดูแลในเร่ืองของ

การออกใบอนุญาตให้สามารถออกไปเป็นอาสาสมัครท่ีตา่งประเทศและผู้ ท่ีจะเข้ามาเป็นอาสาสมคัรใน

ประเทศ 

- เป็นหน่วยงานท่ีรวบรวมข้อมูลของการอาสาสมัครตัง้แต่ระดับย่อยถึงระดับใหญ่คือในระดับประเทศ 

รวมถึงการทํางานประสานและสนบัสนนุการทํางานทกุภาคสว่นให้เข้าด้วยกนั 

- การทํางานเก่ียวกบัการจัดตัง้กฎหมายอาสาสมัครเพ่ือเป็นสว่นหนึ่งเพ่ือเพ่ิมเร่ืองงานอาสาสมัครให้เข้า

ไปอยูใ่นแผนพฒันาของประเทศ  

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการตัง้เป็นศนูย์อาสาสมคัร คือ 

- มีสว่นในการช่วยพฒันาเศรษฐกิจ 

- มีความโปร่งใสในการทํางานและการพฒันาในด้านตา่งๆ 

- เป็นการเปิดพืน้ท่ีให้ทุกภาคสว่นเข้ามามีสว่นร่วมในการร่วมกันแก้ปัญหาของประเทศ ตวัอย่างเช่นการ

เปิดพืน้ท่ีให้คนชายขอบได้เข้ามามีบทบาทมาก  

- การทํางานสนบัสนนุการแลกเปลีย่นทัง้วฒันธรรมและสงัคม รวมถึงช่วยสนบัสนนุการเติบโตและพฒันา

ศกัยภาพและช่วยในหางานทําได้งา่ยขึน้ 

ศนูย์อาสาสมคัร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เกิดขึน้จากเหตุการณ์สนึามิ โดยการทํางานเป็นการเปิดพืน้ท่ี

ให้คนท่ีต้องการทํางานด้านอาสาสมัครได้เข้ามาร่วมการทํางาน และศูนย์ในช่วงแรกได้รับเงินสนับสนุนจาก

ภายนอก เม่ือดําเนินงานครบตามกรอบเวลาและงบประมาณทางมหาวิทยาลยัได้เข้ามาสนบัสนนุศนูย์ฯ ตอ่ การ

บริหารงานจะอยูภ่ายใต้ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีภารกิจคือ 

1.รณรงค์สง่เสริมงานอาสาสมคัร และเป็นตวักลางของงานอาสาสมคัร 

2. จดัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร และบุคลากรในมหาวิทยาลยั 

3. สร้างเครือขา่ยเพ่ือสนบัสนนุการทํางานทัง้ภายในและภายนอก มหาวิทยาลยั 

4. ให้คําปรึกษาในการจดัการงานอาสาสมคัรกบัหนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
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5. ดแูลนกัศกึษาโครงการจิตอาสาและประชาธิปไตย 

และทํางานภายใต้ความท้าทาย 4 อยา่งคือ  

1. “จิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอ่สงัคม” 

2. “จากกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์สูง่านอาสาสมคัรเพ่ือสงัคมท่ี...สง่เสริมการเรียนรู้” 

3. “เม่ืองานอาสาสมคัรเข้าไปในห้องเรียน” 

4. “จิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอ่สงัคม” 

 

รวมแลกเปล่ียนพูดคุย / คาํถามจากผู้เข้าร่วมห้องประชุม 

 

ผู้ร่วมประชุม:  

การทํางานอาสมัครมีปัญหาเม่ืออยู่ในระบบ ถ้าเราจะไปทําเองเลยดีหรือไม่ แอบทําเงียบๆ จะเป็น

อยา่งไร การเข้าไปอยูใ่นระบบมีจุดแข็งอยา่งไร และการทําเองท่ีอาจได้รับความช่วยเหลอืทัง้จากข้างนอกประเทศ 

 

คุณธรรมพล:   

การอยู่ในระบบจะต้องมีการปรับตามสภาพ ศูนย์อาสาสมัคร ม.ธรรมศาสตร์ไม่เคยอยู่นอกระบบ แต่

ในช่วงท่ีเร่ิมก่อตวันัน้ทางศนูย์ไม่มีงบประมาณ และเม่ือก่อตวัได้ มหาวิทยาลยัก็เห็นวา่จะต้องอยู่ตอ่ไป ภารกิจก็

กว้างและใหญ่ขึน้ จึงต้องสร้างคนกลุม่หนึ่งให้สามารถลกุขึน้ทํางานได้ด้วยตวัเอง และการพฒันานกัศึกษาเป็น

สิ่งท่ีสําคัญ ถ้าอยู่ภายใต้มหาลัยเป็นเร่ืองท่ีดีเพราะคณะต่างๆ เช่ือมโยงอยู่กัยศูนย์ฯ และมีการปรับงาน

อาสาสมคัรท่ีคอ่ยๆ แทรกซึมเข้าไปในกระบวนการหลกัอยู่และเข้าไปเช่ือมร้อยและนําเข้าไปอยู่ในระบบ ในสว่น

ของระบบการจดัการจะเป็นอิสระในการยดึหยุน่ในการทํางาน 

 

ผู้ร่วมประชุม: 

ม.ธรรมศาสตร์ เราติดคําว่า จิตอาสา ติดคําวา่ อาสาสมัคร นกึอะไรไม่ออกก็ติดคําๆ นี ้ไม่ทราบวา่หลงทางหรือ

เปลา่เพราะเอากิจกรรมจิตอาสามาทําเป็นตัวช่วยในการทํางานเพ่ือสงัคม คําว่าอาสาสมัครเป็นแนวทางของ

ตะวนัตก แตมี่คําอ่ืนท่ีสะท้อนการทํางานเพ่ือสงัคม อะไรท่ีเป็นฐานเดิมของเรา มหาวิทยาลยัควรจะให้คณะตา่งๆ 
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ทําเพ่ือเรียนรู้ในสิ่งท่ีเก่ียวกับคณะ หรือการคิดเองคิดทําเอง เพ่ือท่ีเป็นการบริการพืน้ท่ีโดยรอบได้ และทําให้

กิจกรรมเหลา่นีฝั้งอยูใ่นจิตสาํนกึและอยูใ่นบริบทท่ีเป็นประโยชน์ 

 คนไทย 21% เป็นอาสาสมัครเป็นทางการ และมีคนอีกเยอะท่ีเป็นอาสาสมัครท่ีไม่เป็นทางการ ศูนย์

นา่จะมองและสนบัสนนุคือ out side และ inside out 

PNVSCA เป็นองค์กรท่ีอยูภ่ายใต้รัฐ เป็นองค์กรลอย ถ้าในอนาคตไม่มี VSO จะทําอยา่งไร ถ้าไม่มี VSO 

สนบัสนนุ 

 

คุณ Olivia Burgos: 

ถ้าไม่มีองค์กร VSO องค์กร PNVSCA อาจจะอยูไ่ม่ได้ และเป็นสิง่ท่ียากท่ีจะอยูไ่ด้ด้วยตวัเอง จริงๆ แล้ว 

PNVSCA ต้องสร้างความร่วมมือในภาคสว่นตา่งๆ ให้มากขึน้ โดยขยายตวัโดยสนบัสนนุให้เกิดการจดัการอาสา

สมัคในระดับย่อยด้วย และสร้างบทสนทนาในภาพส่วนต่างๆ ไม่ควรจะเป็นการทําให้งานอาสาสมัคร หรือ

แนวทางยดึอยูใ่นหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่มากเกินไป  

 

ผู้ร่วมประชุม: 

อยากจะขอร่วมแลกเปลี่ยน ในสว่นนกัศกึษาศูนย์ฯ มีความสาํคญั ท่ีการสร้างนกัศึกษาให้มีจิตสํานึกใน

ด้านนี ้น่าจะมีการออกแบบงานอาสาสมัครท่ีสอดคล้องกับสงัคมและสอดประสานกับหลกัสูตรท่ีมีอยู่ ควรมี

หลกัสตูรท่ีพฒันาเขาด้วยและต้องเติมเต็มศกัยภาพ รวมถึงจัดเวลาและออกแบบให้ตรงกับความต้องการของ

อาสาสมคัรเหลา่นัน้ วา่มีการสนบัสนุนอะไรบ้าง และมีการพฒันาศนูย์ฯ ไปในด้านตา่งๆ ให้มากขึน้ เป็นการมอง

ปัญหา การจัดการคนของเราเข้าไปทํางาน และประเมินการทํางานผลการตอบรับวา่สามารถทํางานได้ สาํรวจ

ความต้องการอาสาสมัครในช่วงเวลานัน้ๆ และประชาสมัพนัธ์ออกไปได้ ท่ีจะช่วยให้เปิดพืน้ท่ีให้เข้าไปทํางาน

อาสาสมคัรและทําได้จริง 

 

ผู้ร่วมประชุม: 

ผมทํางานอยูท่ี่กองอาสาสมัคร พม. เม่ือก่อนเป็นหนว่ยงานเล็กๆ แตใ่นตอนนีข้ึน้มาเป็นกอง และเราคง

ได้ร่วมงานในอนาคต จึงอยากจะเรียนรู้งานอาสาสมัคร รวมถึงในเร่ืองของอาสาสมัครอยูท่ี่ชุมชนด้วยเพราะงาน

อาสาสมคัรไม่ได้อยูท่ี่กระทรวง หรืออยูใ่นมหาวิทยาลยัเทา่นัน้ 
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ผู้ร่วมประชุม: 

ถ้าในกรณีท่ีอาสาสมัครต้องไปทํางานกับชุมชน อยากแลกเปลี่ยนกับองค์กรนักศึกษาว่า ก่อนท่ีจะให้

นักศึกษาลงพืน้ท่ีไปทํางานในพืน้ท่ี นักศึกษาจะรู้จักตัวเอง และรู้ว่าตัวเองมีความถนัดในเร่ืองไหน มีการจัด

กระบวนการเรียนรู้ตนเองให้นกัศึกษาอย่างไร และการลงไปทํางานในชุมชนคือการรับแรงกดดนั สถาบันหรือ

องค์กรในชุมชนมีการฝึกในเร่ืองการจัดการตนเอง การฝึกการใช้เคร่ืองมือในการลงพืน้ท่ีชุมชน องค์กร

อาสาสมัครจะต้องเป็นหน่วยงานท่ีจะต้องอบรมหรือปฐมนิเทศให้กับกลุม่อาสาสมัครเหลา่นีก้่อน เช่น สนุทรีย

สนทนา ท่ีจะเป็นกระบวนการคดักรอง การจําลองการฝึกในสถานการณ์จําลอง จะมีการฝึกอบรมอาสาสมัคร

อย่างไร เพราะเม่ือเกิดเหตุการณ์เราทําไม่เป็นจะต้องใช้เวลาพกัใหญ่ การจัดตัง้ศูนย์อาสาสมัคร จะต้องมีการ

อบรมการจําลองสถานการณ์การรับมือกบัภยัพิบติัให้กบัอาสาสมคัรด้วย 

 ท่ีมาท่ีน่ีผมรู้สกึวา่แปลก เพราะผมไม่ได้มาในองค์กรด้านการศกึษา สงัเกตได้ว่าในการพูดคุยครัง้นีมี้แต่

การพดูคยุในเร่ืองของอาสาสมคัรในมหาวิทยาลยั ถ้าในครัง้หน้าอยากให้มีกรณีตวัอยา่งท่ีเป็นหนว่ยงานเลก็ๆ 

 

คุณธรรมพล: 

ตอนนีเ้ราพยายามขยับตวัในบริเวณรอบข้างและมีการให้ทุกคณะทํางาน และมีการเตรียมตวัก่อนการลง

พืน้ท่ี และมีการทําเมนกิูจกรรมในการลงพืน้ท่ี และมีการสง่เสริมภารกิจการเรียนรู้ ถ้าอยู่ในมหาลยัจะหนกัขึน้

ไหม สิง่ท่ีปรากฏคือ 

- มีคนตัง้คําถามมากขึน้ 

- มีคนเข้ามาสูก่ระบวนการเรียนรู้มากขึน้ และต้องใช้เวลา 

- ศนูย์อาสาสมคัรเป็นองค์กรท่ีจะเข้าไปอยูใ่นช่วงเปลีย่นผา่น 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทาํงาน 

- การอยูใ่นระบบจะต้องมีการปรับตามสภาพของระบบนัน้ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีอยูภ่ายใต้มหาวิทลยัเพราะจะ

สามารถเช่ือมโยงคณะตา่งๆ ในมหาวิทยาลยัได้ สิง่ท่ีสาํคญัคือการสร้างกลุม่คนให้สามารถลกุขึน้ทํางาน

ได้ ซึ่งเป็นการทํางานพัฒนานักศึกษาไปพร้อมๆ กัน ในส่วนของกระบวนการพัฒนางานและพัฒนา
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ศกัยภาพของนกัศึกษาจะแทรกซมึเข้าไปในกระบวนการหลกัและถึงแม้วา่จะอยู่ในระบบแต่การจดัการ

จะต้องเป็นอิสระเพ่ือความยดึหยุน่ในการทํางาน 

- องค์กร PNVSCA ต้องสร้างความร่วมมือในภาคสว่นต่างๆ มากขึน้ และต้องขยายตัวโดยสนบัสนุนให้

เกิดการจัดการอาสาสมัครในระดบัย่อย รวมถึงการสร้างการสนทนาในภาคสว่นต่างๆ ท่ีไม่ควรจะเป็น

การยดึอยูใ่นหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่มากเกินไป และถ้าไม่มีองค์กร VSO สนบัสนนุPNVSCA อาจจะ

อยูไ่ด้ยาก 

- ควรมีการออกแบบงานอาสาสมคัรท่ีสอดคล้องกบัสงัคมและสอดประสานกับหลกัสตูรท่ีมีอยู ่ควรมีการ

จดัเวลาและออกแบบให้ตรงกบัความต้องการของอาสาสมคัรเหลา่นัน้  

- ควรกระบวนการคดักรองอาสาสมคัรและการเสริมศกัยภาพในการทํางานของอาสาสมัคร ไม่วา่จะเป็น

เร่ืองของการเรียนรู้และการเข้าใจตนเอง 

- การจําลองการฝึกในสถานการณ์จําลอง เป็นการมีการฝึกอบรมอาสาสมคัรให้มีความพร้อมในการรับมือ

ภยัพิบติั 

- การพดูคยุในการประชุมครัง้นีมี้แตก่ารพดูคยุในเร่ืองของอาสาสมัครในมหาวิทยาลยั อยากให้ครัง้หน้ามี

การขยายวงกว้างไปสูก่ารจดัการอาสาสมคัรในชุมชนด้วย 

 

 

จบการประชุม 
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