การบริหารงานอาสาสมัคร : งานเบือ้ งหลังกิจกรรมอาสาสมัคร
(Volunteer Management: Get Behind the Scene with some Awesome Volunteering)
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 วันที่ 8 พ.ค. 58 เวลา 11.15-12.30 น.
ณ ห้ องประชุม 5301 ชัน้ 3 อาคารสนั่น เกตุทัศน์ (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
—————————————
องค์ กร
ผู้รับผิดชอบ

องค์การหน่วยงานอาสาสมัครอังกฤษ (VSO)

รูปแบบ

วิทยากรแต่ละท่านนาเสนอกรณีศกึ ษาจากประสบการณ์การทางานของแต่ละองค์กรและ
ข้ อเสนอแนะในประเด็นระบบจัดการอาสาสมัคร โดยมีผ้ ดู าเนินรายการทาหน้ าที่ดาเนิน
รายการและแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทยให้ แก่ผ้ ฟู ั ง
(ไม่มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นจากผู้เข้ าร่วม เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอ)

วิทยากร

1. Ms. Barbara Fortunato, บรรณาธิการอิสระ และผู้ประเมินโครงการจาก VSO ประเทศ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ อดีตอาสาสมัคร VSO
2. คุณฉวีวรรณ ขวัญสุข เจ้ าหน้ าที่โครงการครูอาสาเกื ้อฝั นเด็ก มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็ก
3. คุณณิชา พิทยาพงศกร เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสรรหาผู้นาการเปลีย่ นแปลง องค์กรทีช ฟอร์ ไทย
แลนด์

สรุปรายละเอียดการประชุม
ผู้ดาเนินรายการกล่าวทักทายผู้เข้ าร่วมเสวนาทุกท่าน จากนันจึ
้ งแนะนาวิทยากร
วิทยากรท่ านที่ 1 Ms. Barbara Fortunato, บรรณาธิการอิสระ และผู้ประเมินโครงการจาก
องค์ ก ารหน่ ว ยอาสาสมั ค รแห่ ง อั งกฤษ (VSO) ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ อดี ต อาสาสมั ค ร VSO ขึ น้
นาเสนอกรณีศึกษาจากประสบการณ์ การจัดการอาสาสมัครขององค์ กรอาสาสมัคร
Ms. Barbara เล่าถึงการทางานของ VSO ในมุมมองของเธอเองทังในมุ
้ มที่เธอเคยเป็ นอาสาสมัคร
ของ VSO และในฐานะผู้ที่เคยทาหน้ าที่คดั เลือ กอาสาสมัครของ VSO ว่าแต่เดิมคัดเลือกอาสาสมัครจาก
เฉพาะในประเทศอังกฤษ แต่ปัจจุบนั มีการรับสมัครอาสาสมัครจากหลายประเทศ ทาให้ มีคนสมัครเข้ ามา

เป็ นอาสาสมัครมากขึ ้น จะเห็นได้ วา่ การทางานของ VSO มีการเปลีย่ นแปลงมาตลอด 50 ปี ที่ผา่ นมา และมี
ระบบการบริ หารงานอาสาสมัครค่อนข้ างซับซ้ อน
ภาพรวมระบบการจัดการอาสาสมัครของ VSO มีกระบวนการดังนี ้
1. การหา Partners และ/หรื อ Placement ในการที่จะมาร่ วมงานและร่วมกันกาหนดคุณสมบัติ
อาสาสมัคร
2. คัดสรร เลือกอาสาสมัคร และการอบรมเตรี ยมความพร้ อมให้ อาสาสมัครก่อนปฏิบตั ิงาน
3. การดูแลอาสาสมัครในระหว่างการปฏิบตั ิงาน การให้ คาแนะนา ให้ คาปรึกษา
4. การติดตามการทางานของอาสาสมัคร
5. การประเมินผลการทางานของอาสาสมัคร
Ms. Barbara นาเสนอโดยเน้ นไปที่ในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2 ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 การคัดเลือกองค์กรที่จะรับอาสาสมัคร
VSO ทางานกับองค์กรที่หลากหลายและจัดอาสาสมัครตามความต้ องการขององค์กรว่าต้ องการ
อาสาสมัครแบบใด โดยมีเจ้ าหน้ าที่ดูแลเรื่ องนี ้กระจายอยู่ใน 10 ประเทศทัว่ โลก เจ้ าหน้ าที่ของ VSO จะทา
หน้ าที่ในการร่ วมมื อกับองค์กรที่ต้องการรับอาสาสมัครในการค้ นหาความต้ องการขององค์ กรในการรั บ
อาสาสมั ค รไปท างาน เมื่ อ รู้ ความต้ อ งการก็ จ ะรู้ ว่า ต้ อ งการอาสาสมัค รที่ มี คุณ สมบัติ แ บบไหน และ
ดาเนินการรับสมัคร คัดเลือก รวมไปถึงการเตรี ยมอาสาสมัครให้ พร้ อมต่องานที่อาสาสมัครจะต้ องไปทา สิ่ง
สาคัญคือเพื่อความยัง่ ยืนในการพัฒนา VSO ได้ ปรับเปลี่ยนกระบวนการในเรื่ องนี ้จากเดิมที่สง่ อาสาสมัคร
ตามความต้ องการขององค์ กร เป็ นการส่งอาสาสมัครเข้ าไปเพื่อสร้ างความเข้ ม แข็งให้ องค์กรในการที่จ ะ
ทางานที่เคยรับอาสาสมัครได้ เองด้ วย เช่น หากเป็ นองค์กรที่ต้องการครู นอกจากจะส่งครูไปช่วยสอน VSO
จะส่งคนเข้ าไปพัฒนาครูในพื ้นที่ที่มีอยูเ่ ดิมให้ มีศกั ยภาพเพิ่มขึ ้น เพื่อที่จะได้ สามารถทางานได้ เอง ดังนัน้ ใน
การทางานจะเป็ นการร่วมมือกันระหว่าง 3 ฝ่ าย คือ องค์กรที่ต้องการอาสาสมัคร องค์การจัดหาอาสาสมัคร
คือ VSO และตัวอาสาสมัคร ที่จะต้ องมีข้อตกลงในการทางานร่วมกัน แต่ละฝ่ ายจะมีภารกิจของตนเองใน
การร่วมมือกันทางาน ซึง่ ภารกิจต่างๆ ความคาดหวังของแต่ละฝ่ ายจะต้ องมีการทาการตกลงกันให้ ชดั เจน
ตัง้ แต่ ก่ อ นลงไปพื น้ ที่ หน่ ว ยงานดู แ ลอาสาสมั ค รก็ ต้ อ งจริ ง ใจกั บ อาสาสมั ค รในเรื่ อ งการสนับ สนุ น
อาสาสมัครว่าสามารถดูแลอะไรได้ บ้าง ดูแลได้ ขนาดไหน อะไรที่ดแู ลไม่ได้ และจะมีการจัดการกันอย่างไร
การส่งอาสาสมัครไปต่างประเทศ ต้ องพิจารณาพื ้นที่ (Placement) ของอาสาสมัครว่าเป็ นพื ้นที่ที่
จาเป็ นต้ องมีอาสาสมัครหรื อไม่ มี ความปลอดภัยหรื อ ไม่ องค์กรพื ้นที่สามารถดูแลอาสาสมัครได้ หรื อ ไม่
เพราะบางทีเวลาที่อาสาสมัครทางาน บางครัง้ เขารักในการทางานในพื ้นที่จนลืมนึกถึงความปลอดภัย และ
ในการตกลงต่างๆ ต้ องแน่ใจว่าดึงผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ อ งในเรื่ อ งนี ม้ าครบทุกฝ่ ายแล้ ว เพื่ อ ไม่ให้ ร้ ู สึกว่าการ
ตัดสินใจเป็ นเรื่ องของฝ่ ายบริ หารเท่านัน้

ประเด็นที่ 2 การคัดเลือกและเตรี ยมความพร้ อมอาสาสมัครก่อนปฏิบตั ิงาน
VSO คัดเลือกโดยดูจาก Resume ก่อ นว่าน่าสนใจหรื อ ไม่ ถ้ าข้ อ มูลใน Resume น่าสนใจก็จ ะมี
การโทรศัพท์สมั ภาษณ์ เบื ้องต้ น เพื่อทาความรู้จักกันมากขึ ้นและเพื่อให้ แน่ใจว่าอาสาสมัครมีความพร้ อมที่
จะทางานจริ งๆ หรื อไม่ โดยความพร้ อมในที่นี ้ หมายถึง ความพร้ อมทางสุขภาพ ภาระทางการเงิน การดูแล
ครอบครัว เพราะความพร้ อมในเรื่ องเหล่านี ้ส่งผลต่อการอยู่ทางานครบตามระยะเวลาที่กาหนด ถ้ าเขายังไม่
พร้ อม VSO จะบอกว่าช่วงนีอ้ าจยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสาหรับเขาในการทางานอาสาสมัคร ถ้ าโทรศัพท์
สัมภาษณ์ แล้ วเห็นว่าพร้ อม VSO จะเชิญมาเข้ าร่ วมการทากิจกรรมกลุม่ กับคนอื่นๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรม
ของพวกเขาจากการทากิ จกรรมกลุม่ แล้ วประเมินว่าสิ่งที่เขาบอกว่าชอบหรื อที่เขาเป็ นนันเป็
้ นความจริ ง
เช่น บอกว่าสามารถทนความกดดันได้ เมื่อทากิจกรรมแล้ วเกิดความกดดัน เขารับมือกับมันได้ จริ งหรื อไม่
และเห็นปฏิสมั พันธ์ ของเขากับคนอื่นๆ ด้ วย แต่ปัจจุบนั เทคโนโลยีก้าวหน้ าขึ ้นและการคัดเลือกคนด้ วยการ
เชิ ญ มาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมค่อ นข้ า งใช้ เวลาและงบประมาณสูง VSO จึ งปรั บ วิ ธี ก ารเป็ นให้ ผ้ ู ที่ ผ่า นการ
สัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ ทาแบบทดสอบออนไลน์ ยกเว้ นอาสาสมัครที่ต้องทางานกับเยาวชน VSO ยังใช้
วิธีการเชิญมาทากิจกรรมร่วมกันอยู่
หลัง จากนัน้ คนที่ ผ่า นรอบของการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมหรื อ แบบทดสอบออนไลน์ แ ล้ ว จะมี ก าร
สัมภาษณ์ อีกครัง้ ซึ่ง VSO ใช้ เวลากับการสัมภาษณ์ ครัง้ นี ้นานตังแต่
้ 1 – 2 ชั่วโมง เพื่อให้ แน่ใจว่าเขาจะ
สามารถไปทางานในพื ้นที่ที่ต่างจากบ้ านเมืองที่เขาอยู่ได้ ครบตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในการสัมภาษณ์
จะมีเจ้ าหน้ าที่ 2 คน คนหนึ่งเป็ นคนสัมภาษณ์ อีกคนจะอยู่สงั เกตการณ์ และฟั งเท่านัน้ แล้ วมาประชุมกัน
เพื่อตัดสินใจเลือกร่วมกัน
ในการคัดเลือกอาสาสมัคร VSO ต้ อ งแน่ใจว่าไม่ ว่าจะชาติ พันธุ์ ภาษาไหน ก็ ต้อ งได้ มาตรฐาน
เดียวกัน ใช้ มาตรฐานเดียวกันในการคัดเลือก
VSO บอกอาสาสมัครว่าพวกเขาคือนักพัฒนา ดังนัน้ อาสาสมัครต้ องสามารถริ เริ่ มสร้ างสรรค์และ
จัดการงานของตัวเองได้ โดยไม่ต้องรอการป้อนงานจาก VSO เท่านัน้ บทบาทของ VSO คือการสรรหาและ
คัดเลือกเป็ นหลัก อาสาสมัครจะเป็ นต้ องเข้ าใจในเรื่ องนี ้ รวมถึงแม้ จะมีการสนับสนุนสวัสดิการต่างๆ ให้ กับ
อาสาสมั ค ร แต่ อ าสาสมั ค รก็ ต้ อ งไม่ เรี ย กร้ องสิ่ งต่ า งๆ ที่ เกิ น ความจ าเป็ นกั บ VSO และองค์ ก รที่ รั บ
อาสาสมัคร
หลังจากการคัดเลือกจะมีการเตรี ยมความพร้ อมอาสาสมัคร ซึง่ ต้ องเตรี ยมให้ พร้ อมกับการไปอยูใ่ น
ประเทศอื่นว่าต้ องปฏิบตั ิตวั อย่างไรบ้ าง และจะไปเจอความท้ าทายอะไรในพื ้นที่บ้าง และเตรี ยมเรื่ องอื่นๆ
ที่จาเป็ น โดยการฝึ กอบรมเพื่อเตรี ยมความพร้ อมจะทาแบบออนไลน์ อาสาสมัครต้ องเรี ยนให้ ครบตามที่จัด
ไว้

นอกเหนือจาก 2 ประเด็นข้ างต้ น Ms.Barbara นาเสนอว่าควรให้ อาสาสมัครมี ความรับผิดชอบ
มากๆ เพราะเราไม่สามารถจะดูแลเขาได้ มาก เขาต้ องดูแลและรับผิดชอบตัวเองและเนื ้องานได้ เองให้ มาก
ที่สดุ เราต้ องไม่ดแู ลเหมือนเขาเป็ นเด็ก
กระบวนการดูแลอาสาสมัครได้ ดีคือการให้ เขาได้ ติดต่อกับอาสาสมัครรุ่นพี่ที่เคยไปทางานในพื ้นที่
เดียวกันมาก่อนแล้ ว ให้ เขาได้ มีโอกาสแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กัน และจะดีมากหากสามารถชวนอาสาสมัครรุ่นพี่
มาเป็ นคนคัดเลือก เพราะเขารู้วา่ งานนันและประเทศนั
้
นต้
้ องการคนแบบไหนไปทางาน
นอกจากนี ้ ผู้บั งคับ บัญ ชาในพื น้ ที่ ท างานของอาสาสมั ค รจะต้ อ งมี ค วามชั ด เจนว่ า ใครเป็ น
ผู้บังคับบัญ ชาของอาสาสมัคร และผู้บังคับบัญ ชาก็ ต้อ งมี ความชัดเจนในเรื่ องกฎระเบียบและข้ อตกลง
ต่างๆ ต่อกัน
สิง่ สุดท้ ายที่อยากฝากคือในการดูแลอาสาสมัครคือการที่ต้องมีระบบความปลอดภัยที่ดี เพื่อที่เมื่อ
เกิ ด เหตุอ ะไรขึน้ อย่า งกรณี ภัยพิ บัติห รื อเหตุฉุกเฉิ นขึน้ เราจะสามารถรวบรวมอาสาสมัค รมาอยู่ในที่
ปลอดภัยได้ ต้ องมีกระบวนการตรงนี ้ไว้ ด้วย
ผู้ดาเนินรายการเป็ นตัวแทนกล่าวขอบคุณ Ms. Babara และเชิญวิทยากรท่านถัดไป
วิทยากรท่ านที่ 2 คุณฉวีวรรณ ขวัญสุข เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มูลนิธิเกือ้ ฝั น
เด็ก
คุณ ฉวีวรรณนาเสนอประสบการณ์ การจัดระบบการจัดการอาสาสมัครภายในประเทศไทย ใน
โครงการครูอาสาเกื ้อฝั นเด็กว่างานส่วนของครูอาสาเกื ้อฝั นเด็ก เป็ นงานในส่งเสริ มการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน แต่
เดิมงานส่วนนีเ้ น้ นไปที่การสร้ างอาคารเรี ยน หอพัก และให้ ทุนการศึกษาแก่นักเรี ยนในโรงเรี ยนในพื ้นที่
ห่างไกลในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ต่อมามูลนิธิทางานร่ วมกับเครื อข่า ยจิตอาสาในโครงการ
ระบบจัดการองค์กรอาสาสมัครในระดับภูมิภาค โดยร่วมกันพัฒนาระบบอาสาสมัครขององค์กร และเริ่ มรับ
อาสาสมัครที่เป็ นครูไปสอนตามโรงเรี ยนในพื ้นที่หา่ งไกลที่มลู นิธิทางานด้ วย ปั จจุบนั ทางานกับ 6 โรงเรี ยน
มูลนิธิเข้ าไปทางานกับพื ้นที่ ได้ แก่ โรงเรี ยนขนาดเล็กของชุมชน ชุมชน โดยมีการออกแบบร่วมกันกับพื ้นที่
ในการรั บอาสาสมัคร ทาให้ เราได้ คุณ สมบัติของครู อ าสาสมัครที่พื ้นที่ต้ อ งการ โดยเข้ าไปเพื่ อ ช่วยสอน
หนังสือ ในแบบ Active Learning เพื่อลดความเครี ยดในห้ อ งเรี ยนและแก้ ปัญ หาเรื่ อ งกาแพงภาษาและ
ฐานความรู้ที่ไม่เท่ากันของเด็กในโรงเรี ยน รวมทังช่
้ วยพัฒนาทักษะชีวิตให้ กบั นักเรี ยนด้ วย
วิธีการรับสมัครและคัดเลือกครู อาสา มูลนิธิจะประกาศรับสมัครคนที่สนใจการศึกษาและสนใจ
เรี ยนรู้ ในเรื่ อ งการจัดกระบวนการเรี ย นรู้ รวมถึงต้ อ งพร้ อมปฏิ บัติงานในพื น้ ที่ ได้ ค รบ 4 เดื อ น สุขภาพ
แข็งแรง และพร้ อมในการอยู่ในพื ้นที่ที่ไม่มีความสะดวกสบาย ให้ คนที่สนใจเขียนเรี ยงความเข้ ามา เลือ ก

จากเรี ย งความแล้ ว มี ก ารสัม ภาษณ์ สัม ภาษณ์ โดยให้ โ จทย์ ส มมติ ดู ทัศ นคติ ดู วิ ธี ก ารแก้ ปั ญหา มี
คณะกรรมการช่วยกันคัดเลือก เมื่อคัดเลือกได้ แล้ วก็จะมีการฝึ กอบรมเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั อาสาสมัคร
นอกจากจะทางานกับอาสาสมัครแล้ ว มูลนิธิและเครื อข่ายจิตอาสายังต้ องทางานกับพื ้นที่ คือ ต้ อง
มี การฝึ กอบรมครู พี่เลี ้ยงอาสาสมัคร ซึ่งคอยดูแลอาสาสมัครและทางานร่ วมกันในพื น้ ที่ ทังในเรื
้ ่ อ งการ
จัดการอาสาสมัครและเรื่ องการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ครู ที่มาเข้ าร่ วมกิ จกรรมก็ได้ มีการเรี ยนรู้ ด้วย และ
ต้ องมีบทบาทในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยว่าปั ญหาที่มีในโรงเรี ยนของเขาหรื อที่เด็กเขาเผชิญอยู่
มีอะไรบ้ าง เพื่อที่จะไปทางานร่วมกับอาสาสมัครในการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยนต่อไป
หลังจากทางานไปแล้ วก็จะมีการเข้ ามาถอดบทเรี ยนร่ วมกัน เพื่อประเมิ นผลการทางานร่ วมกัน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สิ่งที่เกิดขึ ้งซึ่งกันและกัน และนาข้ อมูลไปปรับปรุ งงานอาสาสมัครในโรงเรี ยน แม้ จ บไป
แล้ ว แต่จะยังมีการติดต่อสื่อสารกับอาสาสมัครและโรงเรี ยนอยู่ หากมีกิจกรรมอะไรที่เป็ นประโยชน์ก็จ ะ
เชิญให้ กลุม่ อาสาสมัครและโรงเรี ยนเข้ ามาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ผู้ดาเนินรายการชีใ้ ห้ เห็นว่าจุดที่น่าสนใจของมูลนิธิเกื ้อฝั นเด็กคือการดึงภาคีเข้ ามามี สว่ นร่ วมใน
การจัดโปรแกรมอาสาสมัครขององค์กร
วิท ยากรท่ านที่ 3 คุ ณ ณิ ช า พิ ทยาพงศกร เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายสรรหาผู้น าการเปลี่ ยนแปลง
องค์ ก ร Teach for Thailand เป็ นองค์ ก รที่ ส รรหาและสนับ สนุ น อาสาสมัค รครู ใ ห้ กั บ โรงเรี ย น โดยมี
ระยะเวลาการท างานของอาสาสมั ค ร 2 ปี โดยในช่ ว งเริ่ ม แรกนี ้ ส่ง ครู ไ ปสอนให้ กับ โรงเรี ย นในเขต
กรุงเทพมหานคร
Teach for Thailand ทางานบนพื ้นฐานความเชื่อว่า ครู คือ ผู้นาการเปลีย่ นแปลงของสังคม ซึ่งจะ
แก้ ปัญหาความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา ซึ่งเป็ นประเด็นที่ Teach for Thailand สนใจ และเป็ นปั ญหาที่
ปรากฎอยู่ในประเทศไทย โดยเราเห็นได้ จ ากการที่โรงเรี ยนไทยมี หลายสังกัดและมี คุณ ภาพการศึกษา
แตกต่างกันมากในแต่ละโรงเรี ยน และเด็กในแต่ละโรงเรี ยนก็ มีคุณภาพต่างกัน มี ผลวิจัยชี ้ให้ เห็นว่าการ
เรี ยนรู้ เรื่ องหรื อไม่ร้ ูเรื่ องมีผลอย่างยิ่งในการตัดสินใจเรี ยนต่อของเด็ก และผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งเสียให้ เด็กเรี ยนต่อในระดับถัดไป ถ้ าเด็กรุ่นนี ้ จบการศึกษาภาคบังคับที่ชนมั
ั ้ ธยม 3 แล้ วไม่เรี ยน
ต่อ เขาก็ มีแนวโน้ มที่จะมี งานที่รายได้ ต่า และเมื่ อเป็ นพ่อ แม่ก็ไม่สามารถส่งลูกให้ ลกู เรี ยนได้ และจะเกิ ด
เป็ นปั ญหาที่เป็ นวัฎจักรสังคม หนทางหนึ่งที่จะแก้ ปัญหานี ้ได้ คือ การเริ่ มในห้ องเรี ยน โดยการรับสมัครผู้ที่
จบการศึกษาปริ ญ ญาตรี เป็ นอย่างน้ อย เพื่ อ เข้ ามาเป็ นครู ที่ สามารถสร้ างการเปลี่ยนแปลงของระบบ
การศึ ก ษาไทยได้ แต่ เป้ าของ Teach for Thailand ไม่ ได้ ส ร้ างครู ที่ จ ะสอนต่ อ ไปทัง้ ชี วิ ต แต่ เมื่ อ ผ่ า น
ประสบการณ์ 2 ปี ของการเป็ นครูกับ Teach for Thailand แล้ ว เมื่อเขาไปทาอาชีพอะไรก็ตาม แต่เขาก็จะ
เป็ นผู้นาความเปลี่ยนแปลงที่มีพลังในการสร้ างสังคมให้ ดีขึ ้น และยังสามารถเป็ นเครื อ ข่ายของผู้นาการ
เปลีย่ นแปลงร่วมกับเพื่อนๆ คนอื่นๆ และสร้ างความร่วมมือกับคนอื่นๆ ในการแก้ ไขปั ญหาสังคม

ความท้ า ทายของ Teach for Thailand คื อ 1) ท าอย่า งไรจึ งจะดึงดู ด คนที่ มี Potential ในการ
เปลีย่ นแปลงสังคม โดยมีทงความรู
ั้
้ และทักษะที่จะเปลีย่ นแปลงสังคมได้ 2) ทาอย่างไรให้ แน่ใจว่าคนเหล่านี ้
เข้ ามาแล้ วสร้ าง Impact ได้ จริ งๆ 3) ทาอย่างไรจึงจะมัน่ ใจว่า 2 ปี จบลงแล้ ว เขาจะสามารถสร้ าง Impact ที่
เรี ยกว่า Alumni Impact ต่อไปได้ อย่างต่อเนื่องด้ วยดี
การสรรหาคนมาเป็ นอาสาสมัครถือเป็ นด่านแรกของความท้ าทายในการทางานนี ้ เราต้ องทาให้ คน
รู้วา่ มีการรับสมัครคนมาร่วมเป็ นอาสาสมัครมากที่สดุ เพราะเชื่อว่ามีคนจานวนมาสนใจทางานอาสาสมัคร
แต่เขาอาจจะไม่ร้ ูว่าโอกาสอยู่ที่ไหน Teach for Thailand ทาทัง้ Online และ Offline เราใช้ ทุกสื่อที่คนรุ่ น
ใหม่จ ะเห็น มี การเข้ าไปท างานในมหาวิทยาลัย ไปตามคณะเลยเพื่อ สื่อ ให้ คนรุ่ นใหม่เข้ าใจว่าเราอะไร
นอกจากนี ้ Teach for Thailand ใช้ ข้อ มูลในการขับเคลื่อ นงาน มี การเก็ บสถิ ติผ้ ูส มัครและข้ อ มูลในการ
ทางานเพื่อนามาวิเคราะห์และใช้ ในการวางแผนการทางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้นกว่าเดิม
กระบวนการในการคัดเลือกมี 3 ขัน้ ตอน ขันที
้ ่ 1 คือการกรอกใบสมัคร ซึ่งมี ลกั ษณะพิเศษคือใช้
เวลากรอกใบสมัครนานมากคื อ 2 ชั่วโมงขึ ้นไป เมื่ อ ผ่านการคัด เลือ กจากใบสมัคแล้ ว จะเป็ นการโทร
สัมภาษณ์ เมื่อผ่านรอบโทรสัมภาษณ์ ก็จะเชิญมาเข้ าร่ วมกิจกรรมที่ Assessment Centre เป็ นเวลา 1 วัน
โดยเขาต้ องทากิจกรรมมากขึ ้น ได้ แก่ การทดลองสอน การอภิปรายกลุม่ การสะท้ อนคิดเกี่ยวกับการกระทา
ของตนเอง มีการสัมภาษณ์เดี่ยว และทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking test) ทังหมด
้
นีใ้ ช้ เพื่อ วัด คุณ สมบัติ 8 อย่าง บางกิ จกรรมวัดได้ หลายคุณ สมบัติ แต่ละคุณ สมบัติมี การวัดหลายครั ง้
เพื่อให้ แน่ใจว่าข้ อมูลตรงที่สดุ ถือเป็ นงานหนักของผู้วดั ประเมิน (Assessor) ซึง่ จะมีผ้ วู ดั ประเมิน 4 คน วัด
กัน คนละช่ ว ง เพื่ อ ที่ จ ะไม่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากผู้วัด ประเมิ น คนอื่ น ๆ ในการที่ จ ะตัด สิ น ใจ Teach for
Thailand จะมีการอบรมผู้วดั ประเมินก่อนทางานจริ ง เพื่อให้ แน่ใจว่ามีมาตรฐานการทางานเดียวกัน การ
ท า Assessment มี ป ระโยชน์ ม ากจริ ง ๆ เพราะหลายๆ เรื่ อ งที่ เห็ น ศั ก ยภาพเขาผ่ า นกระบวนการ
Assessment พอเขาไปอยู่ ใ นโรงเรี ย น เขาใช้ มั น ในการท างานได้ จ ริ ง ยิ่ ง ท าละเอี ย ดเท่ า ไหร่ ก็ ยิ่ ง ได้
อาสาสมัครที่เข้ าไปแล้ วสามารถทางานได้ ดีมากขึ ้นเท่านัน้
ในการเตรี ยมอาสาสมัคร Teach for Thailand มีกระบวนการ Service training เป็ นเวลา 2 เดือน
ไม่ได้ สอนแค่การสอน แต่เตรี ยมกรอบคิด เตรี ยมการจัดการความสัมพันธ์ เขาได้ ลองทาเองได้ เขาต้ อ ง
ฝึ กสอนทุกวัน
เมื่อเตรี ยมแล้ วก็เข้ าไปทางานในโรงเรี ยน Teach for Thailand มีเจ้ าหน้ าที่ติดตามการทางานของ
ครู เรี ยกว่า LDO ย่อมาจาก Leadership Development Officers เขาทางานด้ วยการสังเกตการสอนใน
ห้ องเรี ยนว่าเกิดอะไรขึ ้นบ้ าง การสอนของครูแต่ละคน ตังแต่
้ กระบวนการเตรี ยมการสอนไปจนถึงการสอน
เจ้ าหน้ าที่ LDO จะให้ Feedback ละเอียดมาก เพื่อให้ ครูพฒ
ั นาตัวเองให้ และยังทางานให้ คาปรึกษาครูทงั ้
การเรี ยนการสอน ทังการจั
้
ดการความสัมพันธ์ แล้ วจะมีการเช็คอินผ่านอีเมลทุกสัปดาห์ อาจจะนัดคุยกัน

นอกเหนื อ จากนัน้ ด้ ว ย ทุก เดื อ น Teach for Thailand จะนัด ประชุ ม ครู และแชร์ ค วามรู้ ประสบการณ์ ที่
เกิดขึ ้นระหว่างกัน เรี ยกว่า Leadership Development Conference
ในส่วนของการที่อาสาสมัครจะสามารถมี Impact นอกห้ องเรี ยนเมื่อจบกระบวนการอาสาสมัคร 2
ปี แล้ ว Teach for Thailand เชื่อว่าถ้ าได้ มาสัมผัสและได้ แก้ ไขด้ วยตัวเองเป็ นเวลา 2 ปี ก็จะไม่มีทางที่จะละ
ทิ ้งปั ญหานี ้ได้ อีก ในประเทศอื่นๆ ที่ Teach for Thailand ทางาน พบว่าคนที่ผ่านการเป็ นครู 2 ปี แม้ วา่ จะ
ไปทางานอาชีพอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครู แต่เขายังคงมีบทบาทในการสร้ างการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องความเท่าเทียม
ทางการศึ ก ษา Teach for Thailand จึ ง ต้ อ งท าให้ เกิ ด เครื อ ข่ า ย Ambassador Alumni Network และ
Teach for Thailand ยังทาให้ การเข้ ามาทางาน 2 ปี นี ้ เกิ ดประโยชน์กับเขา ได้ แก่ กระบวนการฝึ กอบรม
และการทางานได้ มาตรฐานวิชาชีพครู สาหรับในภาคเอกชน Teach for Thailand สร้ างการมีสว่ นร่ วมใน
การออกแบบการสรรหาคนกลุ่ม นี ้ และพยายามประสานให้ อ งค์ ก รส่ง พนัก งานพัก งาน 2 ปี เพื่ อ ท า
อาสาสมัคร Teach for Thailand ได้ และผลักดันให้ อดีตอาสาสมัครมี บทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคม
เช่น การเป็ นผู้ประกอบการทางสังคม เป็ นต้ น
จากประสบการณ์ ของ Teach for Thailand อาสาสมัครกับองค์ กรถื อ เป็ นทหารต่อ สู้กับ ปั ญ หา
ความเหลื่อ มล า้ ทางการศึก ษาเหมื อ นกัน เพี ยงแต่ส้ ูกัน อยู่ค นละสังเวีย น และบทบาทสาคัญ ที่ สุด คื อ
อาสาสมัครที่เข้ าไปสร้ างการเปลีย่ นแปลงได้ จริ ง
ผู้ดาเนินรายการกล่าวขอบคุณวิทยากรทัง้ 3 ท่าน
โดยสรุ ปแล้ ว การบริ หารจัดการด้ านการอาสาสมัครได้ มีการออกแบบสร้ างระบบการบริ หารงาน
เพื่อสร้ างความเปลี่ยนแปลงในสังคม และกลไกเหล่านี ้ได้ รับการนาไปใช้ อย่างแพร่ หลายในองค์กรต่างๆ
โดยระบบการบริ ห ารจัด การด้ า นการอาสาสมัค ร จะเป็ นกระบวนการท างานที่ ดูแ ล วงจรการท างาน
อาสาสมัคร ซึง่ มีขนตอนและกระบวนการท
ั้
างานใน 6 ขันตอนประกอบด้
้
วย
1. การพัฒนางานอาสาสมัคร (Develop Volunteer Opportunities)
2. การสรรหาและคัดเลือกอาสาสมัคร ( Recruitment)
3. การเตรี ยมความพร้ อมก่อนการทางาน (Pre-service Preparation)
4. การติดตามและสนับสนุนการทางานอาสาสมัคร (Volunteer Supervision)
5. การรักษาอาสาสมัครให้ ยดึ โยงอยูก่ บั องค์กร (Retaining)
6. การประเมินผลอาสาสมัคร (Evaluation)
กระบวนการด้ านการจัดการด้ านการอาสาสมัคร องค์ที่เข้ าร่วมเป็ นวิทยากรเป็ นองค์กรที่รับอาสาสมัคร
ระยะยาวทางานในพืน้ ที่ทงั ้ 3 องค์ กรให้ ความสาคัญกับกระบวนการเตรี ยมอาสาสมัครให้ พร้ อมกับการ
ทางานในพื ้นที่ โดยเน้ นการคัดเลือกอาสาสมัครโดยดูความพร้ อมเพื่อป้องกัน การที่อาสาสมัครอยู่ทางาน

ไม่ครบตามที่วางไว้ ทังนี
้ ้ความพร้ อมไม่ได้ มีเฉพาะความรู้ ความสามารถ แต่ดูถึงความพร้ อมส่วนตัว เช่น
ภาระในการดูแลครอบครัว หรื อการรับมือกับการรับความกดดันต่างๆ ที่อาจจะเกิดจากการทางาน
นอกจากนีท้ งสามองค์
ั้
กรเน้ นย ้าถึงความสาคัญของกระบวนการเตรี ยมอาสาสมัครให้ พร้ อ ม รวมทัง้
องค์กรที่รับอาสาสมัครเตรี ยมความพร้ อมเช่นเดียวกัน ดังนัน้ การทางานแบ่งเป็ นสามส่วนใหญ่ ๆ ได้ แก่ วี
เอสโอ องค์ ก ร และเจ้ า หน้ า ที่ อ าสาสมัค ร three way - VSO-Organization-volunteer ต้ อ งมี ห ลัก ฐาน
ชัดเจนว่าจะให้ ไปทางานอะไร ไม่มีภาระส่วนตัว และหน่วยงานที่ดูแลเรื่ องอาสาสมัคร จะต้ องชัดเจนว่าจะ
ดูแลเรื่ องอะไร มีสวัสดิการอะไรบ้ าง
ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาการทางาน
วิทยากรจากทัง้ 3 องค์กรได้ นาเสนอแนวทางการบริ หารจัดการด้ านการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาการ
ทางานในอนาคตโดยชี ้ให้ เห็นว่า
• ควรมี ก ารประสานงานกันระหว่า งหน่ว ยงานทังสามส่
้
วนที่ ดาเนินการจัดการงานด้ านอาสาสมัค ร
ได้ แก่ องค์กรจัดการอาสาสมัคร องค์กรที่รับอาสาสมัครมาช่วยงาน และอาสาสมัคร โดยทังสามส่
้
วน
จะต้ องมีการเชื่อมโยงกัน มีการสือ่ สารกันอย่างชัดเจน
• นอกจากนี ้ยังมีประเด็นสาคัญในเรื่ องของความปลอดภัย ทังในเรื
้ ่ องของสถานที่ที่จะไห้ อาสาสมัครเข้ า
ไปทางาน ทางองค์กรอาสาสมัครจะต้ องมัน่ ใจพื ้นที่นนั่ ปลอดภัยเพียงพอ
• ในการเตรี ยมความพร้ อมอาสาสมัครนัน้ ทังสามองค์
้
กรให้ ข้อเสนอแนะว่าจะต้ องเตรี ยมความพร้ อม
ในด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้ แก่อาสาสมัคร ทังองค์
้ ความรู้ ทักษะ และทัศนะเพื่อมุ่งเน้ นการเข้ าไป
สร้ างการเปลีย่ นแปลงและเกิดผลกระทบเชิงบวกได้ จริ ง
• การสะท้ อนความคิดเห็นของอาสาสมัครจะช่วยสะท้ อนการทางานของโครงการและการจัดเก็บข้ อมูล
จากตัว อาสาสมั ค รจะช่ ว ยพั ฒ นาทัง้ โปรแกรมอาสาสมั ค รเอง และเนื อ้ งานที่ อ าสาสมั ค รท า

