การพัฒนามาตรฐานงานอาสาสมัครไทย
งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 วันที่ 8 พค. 13.30 - 15.00 น.
ณ ห้ องประชุม 5310 ชัน้ 3 อาคารสนั่น เกตุทัศน์ (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
องค์ กรที่รับผิดชอบ : เครือข่ ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network)
วิทยากร :

คุณนันทินี มาลานนท์ : ผู้จดั การเครื อข่ายจิตอาสา
คุณศิริวฒ
ั น์ คันทารส : ผู้ประสานงานโครงการฝ่ ายจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เครื อข่ายจิตอาสา
คุณอภิชาต ลือสกล : นักจัดกระบวนการอิสระ

รูปแบบการประชุม : กระบวนการระดมความคิดเห็นอย่ างมีส่วนร่ วม
ในช่วงแรกของการประชุม ผู้ดาเนิน การประชุม ให้ ผ้ ูร่วมเข้ าประชุมนิยามคาว่ามาตรฐานงาน
อาสาสมั ค รตามความคิ ด เห็ น ของผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ซึ่ ง ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ ใ ห้ นิ ย ามที่ ห ลากหลาย
ประกอบด้ วย การจัดทากรอบหรื อแนวทางการบริ หารจัดการอาสาสมัคร ระบบที่ถูกต้ อง การทางานเป็ น
ระบบ แนวทางปฏิบัติที่ควรมี แนวทางกลาง เพื่อการแยกประเภทความเชี่ยวชาญ กาหนดขันตอน
้
และ
แนวทาง รู ปแบบอาสาสมัครที่แตกต่างกัน แต่ละประเภท อาจกาหนดเป็ นข้ อ ตกลง เพื่ อ สอดคล้ อ งกับ
รูปแบบกิจกรรม มาตรฐานกลางที่ทุกคนปฏิบตั ิร่วมกันกับกลุม่ เป้าหมายแต่ละกลุม่ มาตรฐานหลัก หรื อ
มาตรฐานกลาง โดยเนื ้อหาคืออาสาสมัครคือการให้ และการได้ รับสิง่ ตอบแทนกลับมาที่ไม่ใช่ตวั เงิน แต่เป็ น
ด้ านจิตใจ และการพัฒนาตนเอง มาตรฐานสากลที่ในประเทศไทยยังไม่มี เป็ นเครื่ องมีที่วดั ได้ อย่างชัดเจน
การกาหนดกรอบที่ เป็ นเอกภาพ ส าหรั บ ความแตกต่า งและหลากหลาย พื น้ ฐานที่ค วรสร้ างขึน้ เพื่ อ ให้
อาสาสมัครทางานได้ ดียิ่งขึ ้น มาตรฐานของหน่วยงาน ในการคัดเลือ ก มาตรฐานของตัวอาสาสมัครเอง
และคุณสมบัติ แนวทางการบริ หารจัดการอาสาสมัครที่กาหนดร่วมกันในรูปแบบเดียวกัน เช่น การคัดเลือก
กาหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมขออาสาสมัครในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ภัยพิบตั ิ เป็ นต้ น การเตรี ยม
ความพร้ อมในแนวทางเดียวกัน ข้ อตกลงร่วมกันของอาสาสมัคร กระบวนการเรี ยนรู้ และการสร้ างคุณภาพ
ของอาสาสมัครแนวทางขององค์ กรในการทางานร่ วมกันให้ เกิ ดประโยชน์ ทงองค์
ั ้ กรและตัวอาสาสมัค ร
มาตรฐานตามเนื อ้ งานที่ แตกต่างกัน แนวทางปฏิ บัติ และการสร้ างค่านิ ย ม โดยมาตรฐานที่ ขึ ้นอยู่กับ
หลักเกณฑ์ของแต่ละองค์กร เช่น สิ่งแวดล้ อม สาธารณสุข หลักการหรื อแนวทางที่เกิดจากข้ อตกลงร่วมกัน
และเป็ นประโยชน์ ข้ อกาหนดหรื อกติกาที่ทาให้ เกิดความเข้ าใจร่วมกันกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง กรอบหรื อแนว

ทางการบริ หารจัดการที่เป็ นระบบตังแต่
้ การเริ่ มต้ นจนถึงการประเมิน และสาสมารถนาประสบการณ์มาต่อ
ยอดเพื่อให้ เกิดการพัฒนา
ในช่วงที่สองของการประชุม ผู้ดาเนินการประชุมได้ แบ่งกลุ่มเป็ น 2 กลุม่ โดยให้ แต่ละกลุม่ ระดม
สมองใน 3 ประเด็นคาถาม คือ 1. งานอาสาสมัครที่ดีเป็ นอย่างไร? 2. อาสาสมัครที่ดีเป็ นอย่างไร? และ 3.
องค์กรที่เราอยากจะส่งอาสาสมัครไปทางานมีลกั ษณะอย่างไร? เพื่อนาข้ อสรุปที่ได้ มาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานใน
การออกแบบมาตรฐานการบริ หารจัดการอาสาสมัครในระยะต่อไป
กลุ่มที่ 1
งานอาสาสมัครที่ดีเป็ นอย่ างไร?
- สนองตอบต่อความต้ องการของชุมชน/สังคม ตรงตามความต้ องการ
- มีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม
- มีระบบการกลัน่ กรองและคัดเลือกอาสาสมัคร
- ควรมีการจัดกระบวนการในการจัดการอาสาสมัคร
- มีกรอบภาระงานชัดเจน/ระยะเวลา/บทบาทหน้ าที่ ตรงตามทักษะ/ คนกับงาน
- มีกระบวนการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ ก่อน/ระหว่าง/หลังการทางาน
อาสาสมัครที่ดีเป็ นอย่ างไร?
- มีหวั ใจอาสา
- อยากเรี ยนรู้
- จิตสานึก
- ได้ ฝึกประสบการณ์/เรี ยนรู้
- มีทกั ษะสอดคล้ องกับงาน
- มีความพร้ อมในการทางาน
- มีทศั นคติที่ดีตอ่ การทางาน
- เสียสละ
- ทางานกับผู้อื่นได้ /ยอมรับความเห็นต่าง/เป็ นผู้นาและผู้คาม

- มีทกั ษะการแก้ ปัญหา/เชิงสร้ างสรรค์/เป็ นระบบ
องค์ กรที่เราอยากจะส่ งอาสาสมัครไปทางานมีลักษณะอย่ างไร?
- มีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน
- มีแนวทางและเป้าหมายที่ชดั เจน/ไปในทิศทางเดียวกัน
- มีระบบและการจัดการ (ไม่อิงตัวบุคคล) มีการประเมิน ติดตามคุณภาพ
- มีเครื อข่าย และการทางานต่อเนื่อง มีระบบการรักษาอาสาสมัคร
- มีระบบการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ /ประชาสัมพันธ์
- มีระบบฐานข้ อมูลในการรับเข้ า ดูแล รักษาอาสาสมัคร
- มีบุคลากรที่เป็ นต้ นแบบ มีความเป็ นธรรม มีความตังใจและใฝ่
้
รู้
กลุ่มที่สอง (บุคคลกรจากสถาบันการศึกษา)
งานอาสาสมัครที่ดีเป็ นอย่ างไร?
- ให้ บริ การ ประโยชน์สว่ นรวมกับสังคม
- ให้ อาสาสมัครได้ เรี ยนรู้และพัฒนาตนเอง/ประสบการณ์
- ตอบโจทย์ความต้ องการที่แท้ จริ งของพื ้นที่
- เป็ นงานที่เข้ าไปเจาะประเด็นปั ญหาที่ต้องการของอาสาสมัครจริ งๆ
- กระบวนการในการเตรี ยมความพร้ อมของอาสาสมัคร
- อาสาสมัครมีสว่ นร่วมในการคิดงาน
- อุดช่องว่างของการเหลือ่ มล ้า
- เปิ ดโอกาสให้ อาสาสมัครสร้ างงานหรื อต่อยอดได้ เอง
- เอื ้อต่อการที่อาสาสมัครได้ ใช้ ทกั ษะที่หลากหลายในงานเดียวกัน
- เป็ นงานที่สร้ างเครื อข่ายและผู้นาอาสาสมัครให้ เกิดอาสาสมัครคนอื่นๆ
อาสาสมัครทีเ่ ราอยากจะเห็นเป็ นอย่ างไร?
- ได้ คนที่เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่หรื อสถานการณ์นนๆ
ั้
- อยากได้ คนที่มีความต่อเนื่อง มาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
- มีวินยั ความรับผิดชอบ เคารพกติกา มารยาท

- ความสนุกกับการได้ ทางานอาสาสมัคร
- มาร่วมแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
- เข้ าใจตัวเอง ชุมชน และกลุม่ เป้าหมายที่ทางานด้ วย
- มีการแตกยอด เข้ ามาเรี ยนรู้แล้ วออกไปทาเองโดยขยายต่อได้
- ความท้ าทายในความเป็ นจิตอาสา ไม่วา่ จะอยูฐ่ านะไหน
- ความต่อเนื่องในการทางานอาสาสมัคร ความยัง่ ยืน (sustainability)
- คุณภาพในการมาทาจิตอาสา
- ความพร้ อมของตัวอาสาสมัคร เช่น ทักษะ ทัศนคติ
- มี commitment ในการเข้ ามาร่วมของอาสาสมัคร
- วัฒนธรรมในการเป็ นผู้นาในการเปลีย่ นแปลง
- การสร้ างเครื อข่าย
องค์ กรที่เราอยากจะส่ งอาสาสมัครไปทางานมีลักษณะอย่ างไร?
- องค์กรที่สอดคล้ องกบนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
- สอดคล้ องกับเป้าหมายของหน่วยงาน
- มีเนื ้องาน ระบบงบประมาณที่ชดั เจน
- ทางานเป็ นเครื อข่ายสนับสนุนการสร้ างคน
- งานสร้ างผลกระทบ (impact) ได้ จริ ง /เน้ นการสร้ างการเปลีย่ นแปลงสังคม
- ภารกิจชัดเจน และวัดได้
- มีวฒ
ั นธรรม จรรยาบรรณองค์กร มีคณ
ุ ค่า (core value)
- ให้ การมีสว่ นร่วมของอาสาสมัครเป็ นเรื่ องสาคัญ เช่นร่วมสร้ างกระบวนการ
- มีแผนในการักษา (maintain) อาสาสมัครอย่างยัง่ ยืน เช่น training/evaluation/follow up
- มีระบบในการจัดการอาสาสมัคร
- ความร่วมมือขององค์กรที่มีวตั ถุประสงค์เหมือนกัน เพื่อแบ่งปั นอาสาสมัคร
- ความหลากหลายของกิจกรรม / มีนวัตกรรม
- มีระบบการสือ่ สารระหว่างองค์กรกับอาสาสมัคร
- มีการให้ คณ
ุ ค่ากับอาสาสมัคร

