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องค์กร
ผู้รับผิดชอบ 

องค์การหนว่ยงานอาสาสมคัรองักฤษ (VSO) 

รูปแบบ วิทยากรแตล่ะทา่นน าเสนอกรณีศกึษาจากประสบการณ์การท างานของแตล่ะองค์กรและ
ข้อเสนอแนะในประเด็นระบบจดัการอาสาสมคัร โดยมีผู้ด าเนินรายการท าหน้าท่ีด าเนิน
รายการและแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยให้แก่ผู้ ฟัง  
(ไม่มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นจากผู้ เข้าร่วม เน่ืองจากเวลาไม่เพียงพอ)  

วิทยากร 1. Ms. Barbara Fortunato, บรรณาธิการอิสระ และผู้ประเมินโครงการจาก VSO ประเทศ
ฟิลปิปินส์ อดีตอาสาสมคัร VSO  

2. คณุฉวีวรรณ ขวญัสขุ เจ้าหน้าท่ีโครงการครูอาสาเกือ้ฝันเด็ก มลูนิธิเกือ้ฝันเด็ก 
3. คณุณิชา พิทยาพงศกร เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสรรหาผู้น าการเปลีย่นแปลง องค์กรทีช ฟอร์ ไทย

แลนด์ 

 
 
 
สรุปรายละเอียดการประชุม 
 

ผู้ด าเนินรายการกลา่วทกัทายผู้ เข้าร่วมเสวนาทกุทา่น จากนัน้จึงแนะน าวิทยากร  
 
วิทยากรท่านที่ 1 Ms. Barbara Fortunato, บรรณาธิการอิสระ และผู้ประเมินโครงการจาก

องค์การหน่วยอาสาสมัครแห่งอังกฤษ (VSO) ประเทศฟิลิปปินส์ อดีตอาสาสมัคร VSO ขึน้
น าเสนอกรณีศึกษาจากประสบการณ์การจัดการอาสาสมัครขององค์กรอาสาสมัคร 
 Ms. Barbara เลา่ถึงการท างานของ VSO ในมุมมองของเธอเองทัง้ในมมุท่ีเธอเคยเป็นอาสาสมคัร
ของ VSO และในฐานะผู้ ท่ีเคยท าหน้าท่ีคดัเลือกอาสาสมัครของ VSO ว่าแต่เดิมคัดเลือกอาสาสมัครจาก
เฉพาะในประเทศองักฤษ แต่ปัจจุบนัมีการรับสมัครอาสาสมคัรจากหลายประเทศ ท าให้มีคนสมัครเข้ามา



 

เป็นอาสาสมคัรมากขึน้ จะเห็นได้วา่การท างานของ VSO มีการเปลีย่นแปลงมาตลอด 50 ปีท่ีผา่นมา และมี
ระบบการบริหารงานอาสาสมคัรคอ่นข้างซบัซ้อน  
 ภาพรวมระบบการจดัการอาสาสมคัรของ VSO มีกระบวนการดงันี ้ 

1. การหา Partners และ/หรือ Placement ในการท่ีจะมาร่วมงานและร่วมกันก าหนดคุณสมบัติ
อาสาสมคัร 

2. คดัสรร เลอืกอาสาสมคัร และการอบรมเตรียมความพร้อมให้อาสาสมคัรก่อนปฏิบติังาน 
3. การดแูลอาสาสมคัรในระหวา่งการปฏิบติังาน การให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา 
4. การติดตามการท างานของอาสาสมคัร 
5. การประเมินผลการท างานของอาสาสมคัร 
 
Ms. Barbara น าเสนอโดยเน้นไปท่ีในประเด็นท่ี 1 และประเด็นท่ี 2 ดงันี ้ 
ประเด็นท่ี 1 การคดัเลอืกองค์กรท่ีจะรับอาสาสมคัร   
VSO ท างานกับองค์กรท่ีหลากหลายและจัดอาสาสมัครตามความต้องการขององค์กรว่าต้องการ

อาสาสมัครแบบใด โดยมีเจ้าหน้าท่ีดูแลเร่ืองนีก้ระจายอยู่ใน 10 ประเทศทัว่โลก เจ้าหน้าท่ีของ VSO จะท า
หน้าท่ีในการร่วมมือกับองค์กรท่ีต้องการรับอาสาสมัครในการค้นหาความต้องการขององค์กรในการรับ
อาสาสมัครไปท างาน  เม่ือรู้ความต้องการก็จะรู้ว่าต้องการอาสาสมัครท่ีมีคุณสมบัติแบบไหน  และ
ด าเนินการรับสมคัร คดัเลอืก รวมไปถึงการเตรียมอาสาสมคัรให้พร้อมตอ่งานท่ีอาสาสมคัรจะต้องไปท า สิ่ง
ส าคญัคือเพื่อความยัง่ยืนในการพฒันา VSO ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการในเร่ืองนีจ้ากเดิมท่ีสง่อาสาสมคัร
ตามความต้องการขององค์กร เป็นการสง่อาสาสมัครเข้าไปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรในการท่ีจะ
ท างานท่ีเคยรับอาสาสมัครได้เองด้วย เช่น หากเป็นองค์กรท่ีต้องการครู นอกจากจะสง่ครูไปช่วยสอน VSO 
จะสง่คนเข้าไปพฒันาครูในพืน้ท่ีท่ีมีอยูเ่ดิมให้มีศกัยภาพเพ่ิมขึน้ เพื่อท่ีจะได้สามารถท างานได้เอง ดงันัน้ ใน
การท างานจะเป็นการร่วมมือกนัระหวา่ง 3 ฝ่าย คือ องค์กรท่ีต้องการอาสาสมคัร องค์การจดัหาอาสาสมคัร 
คือ VSO และตวัอาสาสมัคร ท่ีจะต้องมีข้อตกลงในการท างานร่วมกัน แต่ละฝ่ายจะมีภารกิจของตนเองใน
การร่วมมือกนัท างาน ซึง่ภารกิจต่างๆ ความคาดหวงัของแตล่ะฝ่ายจะต้องมีการท าการตกลงกันให้ชดัเจน
ตัง้แต่ก่อนลงไปพื น้ท่ี หน่วยงานดูแลอาสาสมัครก็ต้องจริงใจกับอาสาสมัครในเร่ืองการสนับสนุน
อาสาสมคัรวา่สามารถดแูลอะไรได้บ้าง ดแูลได้ขนาดไหน อะไรที่ดแูลไม่ได้ และจะมีการจดัการกนัอยา่งไร  
 การสง่อาสาสมัครไปต่างประเทศ ต้องพิจารณาพืน้ท่ี (Placement) ของอาสาสมัครว่าเป็นพืน้ท่ีท่ี
จ าเป็นต้องมีอาสาสมัครหรือไม่ มีความปลอดภยัหรือไม่ องค์กรพืน้ท่ีสามารถดูแลอาสาสมัครได้หรือไม่ 
เพราะบางทีเวลาท่ีอาสาสมัครท างาน บางครัง้เขารักในการท างานในพืน้ท่ีจนลมืนกึถึงความปลอดภยั และ
ในการตกลงต่างๆ ต้องแน่ใจว่าดึงผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในเร่ืองนีม้าครบทุกฝ่ายแล้ว เพื่อไม่ให้รู้สึกว่าการ
ตดัสนิใจเป็นเร่ืองของฝ่ายบริหารเทา่นัน้  



 

 ประเด็นท่ี 2 การคดัเลอืกและเตรียมความพร้อมอาสาสมคัรก่อนปฏิบติังาน   
VSO คัดเลือกโดยดูจาก Resume ก่อนว่าน่าสนใจหรือไม่ ถ้าข้อมูลใน Resume น่าสนใจก็จะมี

การโทรศพัท์สมัภาษณ์เบือ้งต้น เพื่อท าความรู้จักกันมากขึน้และเพื่อให้แนใ่จวา่อาสาสมัครมีความพร้อมท่ี
จะท างานจริงๆ หรือไม่ โดยความพร้อมในท่ีนี ้หมายถึง ความพร้อมทางสขุภาพ ภาระทางการเงิน การดแูล
ครอบครัว เพราะความพร้อมในเร่ืองเหลา่นีส้ง่ผลตอ่การอยู่ท างานครบตามระยะเวลาท่ีก าหนด ถ้าเขายงัไม่
พร้อม VSO จะบอกว่าช่วงนีอ้าจยงัไม่ใช่เวลาท่ีเหมาะส าหรับเขาในการท างานอาสาสมัคร ถ้าโทรศัพท์
สมัภาษณ์แล้วเห็นว่าพร้อม VSO จะเชิญมาเข้าร่วมการท ากิจกรรมกลุม่กับคนอ่ืนๆ เพื่อสงัเกตพฤติกรรม
ของพวกเขาจากการท ากิจกรรมกลุม่ แล้วประเมินว่าสิ่งท่ีเขาบอกว่าชอบหรือท่ีเขาเป็นนัน้เป็นความจริง 
เช่น บอกวา่สามารถทนความกดดนัได้ เม่ือท ากิจกรรมแล้วเกิดความกดดนั เขารับมือกับมนัได้จริงหรือไม่ 
และเห็นปฏิสมัพนัธ์ของเขากบัคนอ่ืนๆ ด้วย แตปั่จจุบนั เทคโนโลยีก้าวหน้าขึน้และการคดัเลอืกคนด้วยการ
เชิญมาเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างใช้เวลาและงบประมาณสูง  VSO จึงปรับวิธีการเป็นให้ผู้ ท่ีผ่านการ
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ ท าแบบทดสอบออนไลน์ ยกเว้นอาสาสมัครท่ีต้องท างานกับเยาวชน VSO ยังใช้
วิธีการเชิญมาท ากิจกรรมร่วมกนัอยู่  

หลังจากนัน้ คนท่ีผ่านรอบของการเข้าร่วมกิจกรรมหรือแบบทดสอบออนไลน์แล้ว จะมีการ
สมัภาษณ์อีกครัง้ ซึ่ง VSO ใช้เวลากับการสมัภาษณ์ครัง้นีน้านตัง้แต่ 1 – 2 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะ
สามารถไปท างานในพืน้ท่ีท่ีต่างจากบ้านเมืองท่ีเขาอยู่ได้ครบตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ ในการสมัภาษณ์
จะมีเจ้าหน้าท่ี 2 คน คนหนึ่งเป็นคนสมัภาษณ์ อีกคนจะอยู่สงัเกตการณ์และฟังเท่านัน้ แล้วมาประชุมกัน
เพื่อตดัสนิใจเลอืกร่วมกนั  
 ในการคัดเลือกอาสาสมัคร VSO ต้องแน่ใจว่าไม่ว่าจะชาติพันธ์ุ ภาษาไหน ก็ต้องได้มาตรฐาน
เดียวกนั ใช้มาตรฐานเดียวกนัในการคดัเลอืก  

VSO บอกอาสาสมคัรวา่พวกเขาคือนกัพฒันา ดงันัน้ อาสาสมัครต้องสามารถริเร่ิมสร้างสรรค์และ
จดัการงานของตวัเองได้ โดยไม่ต้องรอการป้อนงานจาก VSO เทา่นัน้ บทบาทของ VSO คือการสรรหาและ
คดัเลอืกเป็นหลกั อาสาสมคัรจะเป็นต้องเข้าใจในเร่ืองนี ้รวมถึงแม้จะมีการสนบัสนนุสวสัดิการตา่งๆ ให้กับ
อาสาสมัคร แต่อาสาสมัครก็ต้องไม่เรียกร้องสิ่งต่างๆ  ท่ีเกินความจ าเป็นกับ  VSO และองค์กรท่ีรับ
อาสาสมคัร 

หลงัจากการคดัเลอืกจะมีการเตรียมความพร้อมอาสาสมคัร ซึง่ต้องเตรียมให้พร้อมกบัการไปอยูใ่น
ประเทศอ่ืนว่าต้องปฏิบติัตวัอย่างไรบ้าง และจะไปเจอความท้าทายอะไรในพืน้ท่ีบ้าง และเตรียมเร่ืองอ่ืนๆ 
ท่ีจ าเป็น โดยการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมจะท าแบบออนไลน์ อาสาสมคัรต้องเรียนให้ครบตามท่ีจัด
ไว้  



 

 นอกเหนือจาก 2 ประเด็นข้างต้น Ms.Barbara น าเสนอว่าควรให้อาสาสมัครมีความรับผิดชอบ
มากๆ เพราะเราไม่สามารถจะดแูลเขาได้มาก เขาต้องดแูลและรับผิดชอบตัวเองและเนือ้งานได้เองให้มาก
ท่ีสดุ เราต้องไม่ดแูลเหมือนเขาเป็นเด็ก  
 กระบวนการดูแลอาสาสมคัรได้ดีคือการให้เขาได้ติดต่อกับอาสาสมัครรุ่นพี่ท่ีเคยไปท างานในพืน้ท่ี
เดียวกนัมาก่อนแล้ว ให้เขาได้มีโอกาสแลกเปลีย่นเรียนรู้กัน และจะดีมากหากสามารถชวนอาสาสมคัรรุ่นพี่
มาเป็นคนคดัเลอืก เพราะเขารู้วา่งานนัน้และประเทศนัน้ต้องการคนแบบไหนไปท างาน  
 นอกจากนี ้ผู้ บังคับบัญชาในพืน้ท่ีท างานของอาสาสมัครจะต้องมีความชัดเจนว่าใครเป็น
ผู้บังคับบัญชาของอาสาสมัคร และผู้บังคบับัญชาก็ต้องมีความชัดเจนในเร่ืองกฎระเบียบและข้อตกลง
ตา่งๆ ตอ่กนั  
 สิง่สดุท้ายท่ีอยากฝากคือในการดูแลอาสาสมัครคือการท่ีต้องมีระบบความปลอดภยัท่ีดี เพื่อท่ีเม่ือ
เกิดเหตุอะไรขึน้ อย่างกรณีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินขึน้  เราจะสามารถรวบรวมอาสาสมัครมาอยู่ในท่ี
ปลอดภยัได้ ต้องมีกระบวนการตรงนีไ้ว้ด้วย  
 
 ผู้ด าเนินรายการเป็นตวัแทนกลา่วขอบคณุ Ms. Babara และเชิญวิทยากรทา่นถดัไป  
  
 วิทยากรท่านที่  2 คุณฉวีวรรณ ขวัญสุข เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มูลนิธิเกือ้ฝัน
เด็ก  
 คุณฉวีวรรณน าเสนอประสบการณ์การจัดระบบการจัดการอาสาสมัครภายในประเทศไทย  ใน
โครงการครูอาสาเกือ้ฝันเด็กวา่งานสว่นของครูอาสาเกือ้ฝันเด็ก เป็นงานในสง่เสริมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แต่
เดิมงานส่วนนีเ้น้นไปท่ีการสร้างอาคารเรียน หอพัก และให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนในพืน้ท่ี
หา่งไกลในจงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตอ่มามลูนิธิท างานร่วมกบัเครือขา่ยจิตอาสาในโครงการ
ระบบจดัการองค์กรอาสาสมคัรในระดบัภมิูภาค โดยร่วมกนัพฒันาระบบอาสาสมคัรขององค์กร และเร่ิมรับ
อาสาสมคัรท่ีเป็นครูไปสอนตามโรงเรียนในพืน้ท่ีหา่งไกลท่ีมลูนิธิท างานด้วย ปัจจุบนั ท างานกบั 6 โรงเรียน 
มลูนิธิเข้าไปท างานกับพืน้ท่ี ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กของชุมชน ชุมชน โดยมีการออกแบบร่วมกนักบัพืน้ท่ี
ในการรับอาสาสมัคร ท าให้เราได้คุณสมบัติของครูอาสาสมัครท่ีพืน้ท่ีต้องการ โดยเข้าไปเพื่อช่วยสอน
หนังสือในแบบ Active Learning เพื่อลดความเครียดในห้องเรียนและแก้ปัญหาเร่ืองก าแพงภาษาและ
ฐานความรู้ท่ีไม่เทา่กนัของเด็กในโรงเรียน รวมทัง้ช่วยพฒันาทกัษะชีวิตให้กบันกัเรียนด้วย  

วิธีการรับสมัครและคัดเลือกครูอาสา มูลนิธิจะประกาศรับสมัครคนท่ีสนใจการศึกษาและสนใจ
เรียนรู้ในเร่ืองการจัดกระบวนการเรียนรู้  รวมถึงต้องพร้อมปฏิบัติงานในพืน้ท่ีได้ครบ 4 เดือน สุขภาพ
แข็งแรง และพร้อมในการอยู่ในพืน้ท่ีท่ีไม่มีความสะดวกสบาย ให้คนท่ีสนใจเขียนเรียงความเข้ามา เลือก



 

จากเรียงความแล้วมีการสัมภาษณ์  สัมภาษณ์โดยให้โจทย์สมมติ  ดูทัศนคติ ดูวิธีการแก้ปัญหา มี
คณะกรรมการช่วยกนัคดัเลอืก เม่ือคดัเลอืกได้แล้วก็จะมีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กบัอาสาสมคัร 

นอกจากจะท างานกบัอาสาสมคัรแล้ว มลูนิธิและเครือขา่ยจิตอาสายงัต้องท างานกบัพืน้ท่ี คือ ต้อง
มีการฝึกอบรมครูพี่เลีย้งอาสาสมัคร ซึ่งคอยดูแลอาสาสมัครและท างานร่วมกันในพืน้ท่ี  ทัง้ในเร่ืองการ
จัดการอาสาสมัครและเร่ืองการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้มีการเรียนรู้ด้วย และ
ต้องมีบทบาทในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวา่ปัญหาท่ีมีในโรงเรียนของเขาหรือท่ีเด็กเขาเผชิญอยู่
มีอะไรบ้าง เพื่อท่ีจะไปท างานร่วมกบัอาสาสมคัรในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนตอ่ไป  

หลงัจากท างานไปแล้วก็จะมีการเข้ามาถอดบทเรียนร่วมกัน เพื่อประเมินผลการท างานร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งท่ีเกิดขึง้ซึ่งกันและกัน และน าข้อมูลไปปรับปรุงงานอาสาสมัครในโรงเรียน แม้จบไป
แล้ว แต่จะยงัมีการติดต่อสื่อสารกับอาสาสมัครและโรงเรียนอยู่ หากมีกิจกรรมอะไรท่ีเป็นประโยชน์ก็จะ
เชิญให้กลุม่อาสาสมคัรและโรงเรียนเข้ามาร่วมกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง  
 ผู้ด าเนินรายการชีใ้ห้เห็นว่าจุดท่ีน่าสนใจของมูลนิธิเกือ้ฝันเด็กคือการดึงภาคีเข้ามามีสว่นร่วมใน
การจดัโปรแกรมอาสาสมคัรขององค์กร  
 
 วิทยากรท่านที่  3 คุณณิชา พิทยาพงศกร เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาผู้น าการเปล่ียนแปลง 
องค์กร Teach for Thailand เป็นองค์กรท่ีสรรหาและสนับสนุนอาสาสมัครครูให้กับโรงเรียน โดยมี
ระยะเวลาการท างานของอาสาสมัคร 2 ปี โดยในช่วงเร่ิมแรกนี  ้ส่งครูไปสอนให้กับโรงเรียนในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 Teach for Thailand ท างานบนพืน้ฐานความเช่ือว่า ครู คือ ผู้น าการเปลีย่นแปลงของสงัคม ซึ่งจะ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล า้ทางการศึกษา ซึ่งเป็นประเด็นท่ี Teach for Thailand สนใจ และเป็นปัญหาท่ี
ปรากฎอยู่ในประเทศไทย โดยเราเห็นได้จากการท่ีโรงเรียนไทยมีหลายสงักัดและมีคุณภาพการศึกษา
แตกต่างกันมากในแต่ละโรงเรียน และเด็กในแต่ละโรงเรียนก็มีคุณภาพต่างกัน มีผลวิจัยชีใ้ห้เห็นว่าการ
เรียนรู้เร่ืองหรือไม่รู้เร่ืองมีผลอยา่งยิ่งในการตดัสนิใจเรียนตอ่ของเด็ก และผลต่อการตดัสนิใจของผู้ปกครอง
ในการสง่เสียให้เด็กเรียนต่อในระดบัถัดไป ถ้าเด็กรุ่นนี ้จบการศึกษาภาคบงัคบัท่ีชัน้มัธยม 3 แล้วไม่เรียน
ต่อ เขาก็มีแนวโน้มท่ีจะมีงานท่ีรายได้ต ่า และเม่ือเป็นพ่อแม่ก็ไม่สามารถสง่ลูกให้ลกูเรียนได้ และจะเกิด
เป็นปัญหาท่ีเป็นวฎัจกัรสงัคม หนทางหนึ่งท่ีจะแก้ปัญหานีไ้ด้ คือ การเร่ิมในห้องเรียน โดยการรับสมคัรผู้ ท่ี
จบการศึกษาปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย เพื่อเข้ามาเป็นครูท่ีสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงของระบบ
การศึกษาไทยได้ แต่เป้าของ Teach for Thailand ไม่ได้สร้างครูท่ีจะสอนต่อไปทัง้ชีวิต แต่เม่ือผ่าน
ประสบการณ์ 2 ปีของการเป็นครูกับ Teach for Thailand แล้ว เม่ือเขาไปท าอาชีพอะไรก็ตาม แต่เขาก็จะ
เป็นผู้น าความเปลี่ยนแปลงท่ีมีพลงัในการสร้างสงัคมให้ดีขึน้  และยงัสามารถเป็นเครือข่ายของผู้น าการ
เปลีย่นแปลงร่วมกบัเพื่อนๆ คนอ่ืนๆ และสร้างความร่วมมือกบัคนอ่ืนๆ ในการแก้ไขปัญหาสงัคม  



 

 ความท้าทายของ Teach for Thailand คือ 1) ท าอย่างไรจึงจะดึงดูดคนท่ีมี  Potential ในการ
เปลีย่นแปลงสงัคม โดยมีทัง้ความรู้และทกัษะท่ีจะเปลีย่นแปลงสงัคมได้ 2) ท าอยา่งไรให้แนใ่จวา่คนเหลา่นี ้
เข้ามาแล้วสร้าง Impact ได้จริงๆ 3) ท าอยา่งไรจึงจะมัน่ใจวา่ 2 ปีจบลงแล้ว เขาจะสามารถสร้าง Impact ท่ี
เรียกวา่ Alumni Impact ตอ่ไปได้อยา่งตอ่เน่ืองด้วยดี  
 การสรรหาคนมาเป็นอาสาสมัครถือเป็นดา่นแรกของความท้าทายในการท างานนี ้เราต้องท าให้คน
รู้วา่มีการรับสมัครคนมาร่วมเป็นอาสาสมคัรมากท่ีสดุ เพราะเช่ือวา่มีคนจ านวนมาสนใจท างานอาสาสมคัร 
แต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าโอกาสอยู่ท่ีไหน Teach for Thailand ท าทัง้ Online และ Offline เราใช้ทุกสื่อท่ีคนรุ่น
ใหม่จะเห็น มีการเข้าไปท างานในมหาวิทยาลยั ไปตามคณะเลยเพื่อสื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจว่าเราอะไร 
นอกจากนี ้Teach for Thailand ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนงาน มีการเก็บสถิติผู้ สมัครและข้อมูลในการ
ท างานเพื่อน ามาวิเคราะห์และใช้ในการวางแผนการท างานท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้กวา่เดิม  
 กระบวนการในการคดัเลือกมี 3 ขัน้ตอน ขัน้ท่ี 1 คือการกรอกใบสมัคร ซึ่งมีลกัษณะพิเศษคือใช้
เวลากรอกใบสมัครนานมากคือ 2 ชั่วโมงขึน้ไป เม่ือผ่านการคัดเลือกจากใบสมัคแล้ว จะเป็นการโทร
สมัภาษณ์ เม่ือผ่านรอบโทรสมัภาษณ์ก็จะเชิญมาเข้าร่วมกิจกรรมท่ี Assessment Centre เป็นเวลา 1 วนั 
โดยเขาต้องท ากิจกรรมมากขึน้ ได้แก่ การทดลองสอน การอภิปรายกลุม่ การสะท้อนคิดเก่ียวกบัการกระท า
ของตนเอง มีการสมัภาษณ์เด่ียว และทดสอบการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking test) ทัง้หมด
นีใ้ช้เพื่อวัดคุณสมบัติ 8 อย่าง บางกิจกรรมวัดได้หลายคุณสมบัติ แต่ละคุณสมบัติมีการวัดหลายครัง้ 
เพื่อให้แนใ่จว่าข้อมลูตรงท่ีสดุ ถือเป็นงานหนกัของผู้วดัประเมิน (Assessor) ซึง่จะมีผู้วดัประเมิน 4 คน วดั
กันคนละช่วง เพื่อท่ีจะไม่ให้ได้รับอิทธิพลจากผู้ วัดประเมินคนอ่ืนๆ  ในการท่ีจะตัดสินใจ Teach for 
Thailand จะมีการอบรมผู้วดัประเมินก่อนท างานจริง เพื่อให้แน่ใจวา่มีมาตรฐานการท างานเดียวกนั การ
ท า Assessment มีประโยชน์มากจริงๆ เพราะหลายๆ เร่ืองท่ีเห็นศักยภาพเขาผ่านกระบวนการ 
Assessment พอเขาไปอยู่ในโรงเรียน เขาใช้มันในการท างานได้จริง ยิ่งท าละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งได้
อาสาสมคัรท่ีเข้าไปแล้วสามารถท างานได้ดีมากขึน้เทา่นัน้  
 ในการเตรียมอาสาสมัคร Teach for Thailand มีกระบวนการ Service training เป็นเวลา 2 เดือน 
ไม่ได้สอนแค่การสอน แต่เตรียมกรอบคิด เตรียมการจัดการความสมัพันธ์ เขาได้ลองท าเองได้ เขาต้อง
ฝึกสอนทกุวนั  
 เม่ือเตรียมแล้วก็เข้าไปท างานในโรงเรียน Teach for Thailand มีเจ้าหน้าท่ีติดตามการท างานของ
ครู เรียกว่า LDO ย่อมาจาก Leadership Development Officers เขาท างานด้วยการสงัเกตการสอนใน
ห้องเรียนว่าเกิดอะไรขึน้บ้าง การสอนของครูแต่ละคน ตัง้แต่กระบวนการเตรียมการสอนไปจนถึงการสอน 
เจ้าหน้าท่ี LDO จะให้ Feedback ละเอียดมาก เพื่อให้ครูพฒันาตวัเองให้ และยงัท างานให้ค าปรึกษาครูทัง้
การเรียนการสอน ทัง้การจดัการความสมัพนัธ์ แล้วจะมีการเช็คอินผ่านอีเมลทกุสปัดาห์ อาจจะนดัคุยกัน



 

นอกเหนือจากนัน้ด้วย ทุกเดือน Teach for Thailand จะนัดประชุมครูและแชร์ความรู้ประสบการณ์ท่ี
เกิดขึน้ระหวา่งกนั เรียกวา่ Leadership Development Conference  
 ในสว่นของการท่ีอาสาสมคัรจะสามารถมี Impact นอกห้องเรียนเม่ือจบกระบวนการอาสาสมคัร 2 
ปีแล้ว Teach for Thailand เช่ือวา่ถ้าได้มาสมัผสัและได้แก้ไขด้วยตวัเองเป็นเวลา 2 ปี ก็จะไม่มีทางท่ีจะละ
ทิง้ปัญหานีไ้ด้อีก ในประเทศอ่ืนๆ ท่ี Teach for Thailand ท างาน พบวา่คนท่ีผ่านการเป็นครู 2 ปี แม้วา่จะ
ไปท างานอาชีพอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ครู แต่เขายงัคงมีบทบาทในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองความเท่าเทียม
ทางการศึกษา Teach for Thailand จึงต้องท าให้เกิดเครือข่าย Ambassador Alumni Network และ 
Teach for Thailand ยงัท าให้การเข้ามาท างาน 2 ปีนี ้เกิดประโยชน์กับเขา ได้แก่ กระบวนการฝึกอบรม
และการท างานได้มาตรฐานวิชาชีพครู ส าหรับในภาคเอกชน Teach for Thailand สร้างการมีสว่นร่วมใน
การออกแบบการสรรหาคนกลุ่มนี  ้และพยายามประสานให้องค์กรส่งพนักงานพักงาน 2 ปี เพื่อท า
อาสาสมัคร Teach for Thailand ได้ และผลกัดันให้อดีตอาสาสมัครมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสงัคม 
เช่น การเป็นผู้ประกอบการทางสงัคม เป็นต้น  
 จากประสบการณ์ของ Teach for Thailand อาสาสมัครกับองค์กรถือเป็นทหารต่อสู้กับปัญหา
ความเหลื่อมล า้ทางการศึกษาเหมือนกัน เพียงแต่สู้ กันอยู่คนละสังเวียน และบทบาทส าคัญท่ีสุดคือ
อาสาสมคัรท่ีเข้าไปสร้างการเปลีย่นแปลงได้จริง  
 ผู้ด าเนินรายการกลา่วขอบคณุวิทยากรทัง้ 3 ทา่น  
 
 โดยสรุปแล้ว การบริหารจัดการด้านการอาสาสมัครได้มีการออกแบบสร้างระบบการบริหารงาน 
เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสงัคม และกลไกเหลา่นีไ้ด้รับการน าไปใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรต่างๆ 
โดยระบบการบริหารจัดการด้านการอาสาสมัคร จะเป็นกระบวนการท างานท่ีดูแล วงจรการท างาน
อาสาสมคัร ซึง่มีขัน้ตอนและกระบวนการท างานใน 6 ขัน้ตอนประกอบด้วย 
1. การพฒันางานอาสาสมคัร (Develop Volunteer Opportunities) 
2. การสรรหาและคดัเลอืกอาสาสมคัร ( Recruitment) 
3. การเตรียมความพร้อมก่อนการท างาน (Pre-service Preparation) 
4. การติดตามและสนบัสนนุการท างานอาสาสมคัร (Volunteer Supervision) 
5. การรักษาอาสาสมคัรให้ยดึโยงอยูก่บัองค์กร (Retaining) 
6. การประเมินผลอาสาสมคัร (Evaluation) 

 
กระบวนการด้านการจัดการด้านการอาสาสมคัร องค์ท่ีเข้าร่วมเป็นวิทยากรเป็นองค์กรท่ีรับอาสาสมคัร

ระยะยาวท างานในพืน้ท่ีทัง้ 3 องค์กรให้ความส าคัญกับกระบวนการเตรียมอาสาสมัครให้พร้อมกับการ
ท างานในพืน้ท่ี โดยเน้นการคดัเลอืกอาสาสมัครโดยดูความพร้อมเพื่อป้องกัน การท่ีอาสาสมัครอยู่ท างาน



 

ไม่ครบตามท่ีวางไว้ ทัง้นีค้วามพร้อมไม่ได้มีเฉพาะความรู้ ความสามารถ แต่ดูถึงความพร้อมสว่นตวั เช่น
ภาระในการดแูลครอบครัว หรือการรับมือกบัการรับความกดดนัตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดจากการท างาน  

นอกจากนีท้ัง้สามองค์กรเน้นย า้ถึงความส าคัญของกระบวนการเตรียมอาสาสมัครให้พร้อม  รวมทัง้
องค์กรท่ีรับอาสาสมัครเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกนั ดงันัน้ การท างานแบ่งเป็นสามสว่นใหญ่ๆ ได้แก่ วี
เอสโอ องค์กร และเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัคร three way - VSO-Organization-volunteer ต้องมีหลักฐาน
ชดัเจนวา่จะให้ไปท างานอะไร ไม่มีภาระสว่นตวั และหน่วยงานท่ีดูแลเร่ืองอาสาสมัคร จะต้องชัดเจนว่าจะ
ดแูลเร่ืองอะไร มีสวสัดิการอะไรบ้าง  
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท างาน 
วิทยากรจากทัง้ 3 องค์กรได้น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านการอาสาสมัครเพื่อการพฒันาการ

ท างานในอนาคตโดยชีใ้ห้เห็นวา่ 
• ควรมีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานทัง้สามส่วนท่ีด าเนินการจัดการงานด้านอาสาสมัคร  
ได้แก่ องค์กรจัดการอาสาสมคัร องค์กรท่ีรับอาสาสมคัรมาช่วยงาน และอาสาสมคัร โดยทัง้สามสว่น
จะต้องมีการเช่ือมโยงกนั มีการสือ่สารกนัอยา่งชดัเจน 

• นอกจากนีย้งัมีประเด็นส าคญัในเร่ืองของความปลอดภยั ทัง้ในเร่ืองของสถานท่ีท่ีจะไห้อาสาสมคัรเข้า
ไปท างาน ทางองค์กรอาสาสมคัรจะต้องมัน่ใจพืน้ท่ีนัน่ปลอดภยัเพียงพอ 

• ในการเตรียมความพร้อมอาสาสมัครนัน้ ทัง้สามองค์กรให้ข้อเสนอแนะว่าจะต้องเตรียมความพร้อม
ในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ืองให้แก่อาสาสมัคร ทัง้องค์ความรู้ ทกัษะ และทศันะเพื่อมุ่งเน้นการเข้าไป
สร้างการเปลีย่นแปลงและเกิดผลกระทบเชิงบวกได้จริง  

• การสะท้อนความคิดเห็นของอาสาสมัครจะช่วยสะท้อนการท างานของโครงการและการจดัเก็บข้อมูล
จากตัวอาสาสมัครจะช่วยพัฒนาทัง้โปรแกรมอาสาสมัครเอง  และเนือ้งานท่ีอาสาสมัครท า 
 


