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หลักการและเหตุผล
อาสาสมัคร เป็ นภาคส่วนส�ำคัญในการมีสว่ นช่วยแก้ ไขปั ญหาสังคม รวมถึงการท�ำงานด้ านการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆ นับตังแต่
้ ภยั พิบตั สิ นึ ามิในปี 2547 ที่เป็ นจุดเริ่ มต้ นของกระแสความเคลื่อนไหวด้ านการท�ำงานอาสาสมัครในประเทศไทย
จนถึงปั จจุบนั ที่ผ้ คู นในสังคมหันมาสนใจการท�ำงานอาสาสมัครเพิ่มมากขึ ้น อาสาสมัครมีบทบาทส�ำคัญในการเข้ าไปช่วยเสริ ม
เติมเต็มให้ กบั งานพัฒนาในหลากหลายภาคส่วนและหลากหลายประเด็น อาทิ อาสาสมัครในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ ที่เมื่อเกิด
เหตุก็จะมีอาสาสมัครจ�ำนวนมากที่น�ำทักษะความรู้เข้ าไปให้ ความช่วยเหลือ, งานอาสาสมัครในภาคการศึกษา ที่ก�ำลังเติบโต
ดังจะเห็นได้ วา่ ในปั จจุบนั เกิดหลักสูตรการเรี ยนการสอนทังกิ
้ จกรรมในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยนสนับสนุนให้ เด็กออกไป
ท�ำงานอาสาสมัครมากขึ ้น, งานอาสาสมัครกับประเด็นทางสิง่ แวดล้ อม ที่คอ่ นข้ างเป็ นที่นิยมสอดรับกับสภาวะปั ญหาสิง่
แวดล้ อมที่เกิดขึ ้นทัว่ โลก  รวมถึงการท�ำงานอาสาสมัครในประเด็นทางสังคมอื่นๆ ซึง่ อาจผูกโยงอยูก่ บั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ หรื อปั จเจกบุคคลที่มีแนวโน้ มในการรวมตัวกัน
อย่างอิสระมากขึ ้น ซึง่ การท�ำงานอาสาสมัครที่เกิดขึ ้นในภาคส่วนต่างๆนี ้ มีการสะสมประสบการณ์ องค์ความรู้ เครื่ องมือในการ
ท�ำงาน อันจะเป็ นประโยชน์หากได้ ถกู น�ำมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน หรื อน�ำความรู้ไปต่อยอดการท�ำงานในสังคม
จากมติคณะรัฐมนตรี ซึง่ ได้ มีการประชุมปรึกษาเรื่ องแนวทางการพัฒนางานอาสาสมัครไทยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2555 และลงมติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เสนอ โดยสาระส�ำคัญของมติคณะรัฐมนตรี เพื่อ
การพัฒนางานอาสาสมัครไทย คือ การจัดตังองค์
้ กรประสานงานอาสาสมัครระดับชาติ (National Coordinating Agency of
Volunteering) ขึ ้นเพื่อเป็ นหน่วยงานกลางในการประสานงานเชื่อมโยงองค์กรอาสาสมัครทุกภาคส่วน รวมทังมี
้ บทบาทในการ
เป็ นศูนย์ความรู้ ข้ อมูลข่าวสาร และการเรี ยนรู้งานอาสาสมัครของไทย  ฉะนันเพื
้ ่อให้ การด�ำเนินงานเป็ นไปอย่างมีทิศทางดัง
กล่าว เครื อข่ายจิตอาสา ในฐานะผู้แทนภาคประชาสังคมในคณะอนุกรรมการส่งเสริ มงานอาสาสมัครแห่งชาติ รวมถึงเป็ นภาค
ส่วนที่ท�ำงานขับเคลื่อนในโครงการจัดตังองค์
้ กรประสานงานอาสาสมัครระดับชาติ (National Volunteer Coordinating
Agency) ได้ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในส�ำรวจสถานการณ์งานอาสาสมัครของสังคมไทยในภาพรวม ไปจนถึงการน�ำเอาองค์
ความรู้ที่มีอยูจ่ ากการท�ำงานด้ านอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาในภาคส่วนต่างๆของสังคม เพื่อน�ำไปสูก่ ารยกระดับการท�ำงาน
อาสาสมัครซึง่ เชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศไทย  ด้ วยความตังใจดั
้ งกล่าวจึงเป็ นที่มาของการจัด “งานประชุมระดับชาติด้าน
การอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 “  (National Conference on Volunteerism)  ภายใต้ แนวคิดเรื่ อง “งานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย ” ซึง่ จะจัดขึ ้นในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยต้ องการจะเปิ ดพื ้นที่ในการน�ำ
เสนอ งานความรู้ (Knowledge), ประสบการณ์ (Experience)  และตัวแบบของปฏิบตั กิ าร (Practice) ด้ านงานอาสาสมัคร อัน
เชื่อมโยงกับการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาต่างๆของประเทศ นอกจากนันยั
้ งส่งเสริ มให้ ให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่าง
องค์กรที่สง่ เสริ มและสนับสนุนงานอาสาสมัคร ยกระดับในการท�ำงานขับเคลื่อนด้ านอาสาสมัครในประเทศไทยต่อไป
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พักเบรก  ตามอัธยาศัย
ห้ องย่อย 7
อาสาสมัครกับการศึกษา :
การเรี ยนรู้เพื่อการมีชีวิต
(Education for life)
ห้ องไสว สุทธิพิทกั ษ์   ชัน้ 7
อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์
(อาคาร 6)

15.00 – 15.15
15.15 – 16.45

จบการประชุม

ห้ องย่อย 10
ห้ องย่อย 11
อาสาสมัครกับเยาวชน : อาสาสมัครกับสิง่ แวดล้ อม
พี่เลี ้ยงเด็กแนว : บทบาท
: จิตอาสาสร้ างการ
เบื ้องหลังการสร้ างเยาวชน
เปลี่ยนแปลงเพื่อ
อาสาสมัคร
อนาคตสีเขียว
ห้ อง 5301  ชัน้ 3
ห้ องประชุม 2-1  ชัน้ 2
อาคารสนัน่ เกตุทศั น์
อาคารเอนกประสงค์
(อาคาร 5)
(อาคาร 10)

พักเบรก   ตามอัธยาศัย
ห้ องย่อย 1
ห้ องย่อย 2
ห้ องย่อย 3
ห้ องย่อย 4
ห้ องย่อย 5
อาสาสมัครกับการศึกษา :
อาสาสมัครกับภัยพิบตั ิ :
อาสาสมัครกับสุขภาวะทาง อาสาสมัครกับสวัสดิการ
อาสาสมัครกับสุขภาพ :
“กระบวนการอาสาสมัครกับ “บทบาทอาสาสมัครกับการ ปั ญญา : จิตอาสาในฐานะ สังคม : อาสาสมัครกับงาน บทบาทอาสาสมัครกับการ
การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ :
จัดการภัยพิบตั ิ
ช่องทางเรี ยนรู้สขุ ภาวะทาง
ด้ านสวัสดิการสังคม  
พัฒนาด้ านสุขภาพ
ประสบการณ์ของไทยและ
ระดับชุมชน”
ปั ญญาและพัฒนาจิต
(Volunteerism and
ห้ อง 5301 ชัน้ 3
ประเทศญี่ปน”
ุ่
ห้ องประชุม 2-1  ชัน้ 2
วิญญาณ  
Social Welfare)
อาคารสนัน่ เกตุทศั น์
ห้ องไสว สุทธิพิทกั ษ์   ชัน้ 7
อาคารเอนกประสงค์
ห้ องโสตทัศน์ ชัน้ 5 ศูนย์
ห้ องทวี  บุญเกตุ ชัน้ 6
(อาคาร 5)
อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์
(อาคาร 10)
สนเทศและหอสมุด อาคาร
อาคารส�ำนักอธิการบดี
(อาคาร 6)
ไสว สุทธิพิทกั ษ์ (อาคาร6)
พักรับประทานอาหารกลางวัน  ตามอัธยาศัย
ห้ องที่ 6  (ห้ องใหญ่) อาสาสมัครกับการสร้ างความเป็ นพลเมือง  : ห้ องประชุม ปรี ดี พนมยงค์  ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

11.00 – 11.15
11.15 – 12.30

ห้ องย่อย 8
ห้ องย่อย 9
อาสาสมัครกับสิทธิมนุษยชน อาสาสมัครกับการพัฒนา
: จาก ตุลา 16 ถึง พฤษภา 58 ชุมชน : อาสาสมัครกับการ
ส�ำนึกอาสาเพื่อสังคม
พัฒนาชุมชน
ส�ำนึกเพื่อความเป็ นธรรม”
ห้ องทวี  บุญเกตุ ชัน้ 6
ห้ องโสตทัศน์ ชัน้ 5
อาคารส�ำนักอธิการบดี
ศูนย์สนเทศและหอสมุด
อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์
(อาคาร6)

พิธีเปิ ด  ประธานเปิ ดงาน โดย รองนายกรัฐมนตรี ฯ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ , ประธานจัดงาน รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ  กล่าวต้ อนรับ , กล่าวรายงาน โดย นส.นันทินี
มาลานนท์ ผู้จดั การเครื อข่ายจิตอาสา
เปิ ดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ โดย  1) รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ  :  กระบวนการอาสาสมัครกับการพัฒนาการศึกษา, 2)  ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูว่ ิวฒ
ั น์วงศ์ : งาน
อาสาสมัครกับการพัฒนาสุขภาวะของสังคม, ผศ.ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล  : อาสาสมัครกับการสร้ างความเป็ นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม
ห้ องประชุม ปรี ดี พนมยงค์  ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

9.00 – 11.00

12.30 – 13.30
13.30 - 15.00

ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน หน้ าห้ องประชุม ปรี ดี พนมยงค์  ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

8.00 – 9.00

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
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งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่1
1st National Conference on Volunteerism
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พักเบรก  ตามอัธยาศัย

15.00 – 15.15

15.15 – 16.45

จบการประชุม

(Closing Session) แนวโน้ มการพัฒนางานอาสาสมัครโลก  Global Volunteering Trend
ห้ องประชุม ปรี ดี พนมยงค์  ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

ห้ องย่อย 6
ห้ องย่อย 7
ห้ องย่อย 8
ห้ องย่อย 9
อาสาสมัครกับภัยพิบตั ิ :
Volunteering and Human การพัฒนามาตรฐานงานอาสา Volunteering in Digital Age
“Next Boxing Day” การเตรี Development : งานอาสาสมัคร
สมัครไทย
: การท�ำงานอาสาสมัครในยุค
ยมความพร้ อมรับมือกับภัย
ต่างประเทศ นโยบาย
ห้ อง 5301  ชัน้ 3
ดิจิตอล
พิบตั ิ  
การสร้ างคน  
อาคารสนัน่ เกตุทศั น์
ห้ องโสตทัศน์ ชัน้ 5 ศูนย์
ห้ องประชุม 2-1  ชัน้ 2
ห้ องทวี  บุญเกตุ ชัน้ 6
(อาคาร 5)
สนเทศและหอสมุด อาคาร
อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร
อาคารส�ำนักอธิการบดี
ไสว สุทธิพิทกั ษ์ (อาคาร6)
10)

13.30 - 15.00

12.30 – 13.30

พักเบรก   ตามอัธยาศัย
ห้ องย่อย 1
ห้ องย่อย 2
ห้ องย่อย 3
ห้ องย่อย 4
Professional Volunteer : Volunteer Centers : กลไกการ Volunteer Management :
Corporate Volunteering :
อาสาสมัครวิชาชีพ พัฒนา บริ หารจัดการอาสาสมัครเพื่อ “งานเบื ้องหลังกิจกรรมอาสา งานอาสาสมัครกับทักษะจาก
สังคมด้ วยทักษะที่เรามี
การพัฒนา : กรณีศกึ ษาการจัด
สมัคร ”(Get behind the
ภาคเอกชน  Skill-based
ห้ องประชุม 2-1  ชัน้ 2
ตังศู
้ นย์อาสาสมัคร (Volunteer scene with some awesome
volunteerism
อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร
Center)
volunteering activities /
ห้ องโสตทัศน์ ชัน้ 5 ศูนย์
10)
ห้ องไสว สุทธิพิทกั ษ์   ชัน้ 7
Volunteer management)
สนเทศและหอสมุด อาคาร
อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์
ห้ อง 5301  ชัน้ 3
ไสว สุทธิพิทกั ษ์
(อาคาร 6)
อาคารสนัน่ เกตุทศั น์
(อาคาร6)
(อาคาร 5)
พักรับประทานอาหารกลางวัน  ตามอัธยาศัย

ห้ องย่อย 10
Volunteering Impact  
Evaluation : “งานอาสา
สมัครกับการประเมินผล”
ห้ องไสว สุทธิพิทกั ษ์   ชัน้ 7
อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์
(อาคาร 6)

ห้ องย่อย 5
อาสาสมัครกับการสร้ าง
ความเป็ นพลเมือง :
“กระบวนการสร้ างพลเมือง
เยาวชนสูส่ งั คมพลเมือง”
ห้ องทวี  บุญเกตุ ชัน้ 6
อาคารส�ำนักอธิการบดี

Plenary Session (ห้ องใหญ่)  :  รายงานสถานการณ์งานอาสาสมัครประเทศไทย  นโยบายและกลไกการส่งเสริ มงานอาสาสมัครระดับชาติ
ห้ องประชุม ปรี ดี พนมยงค์  ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน หน้ าห้ องประชุม ปรี ดี พนมยงค์  ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

11.00 – 11.15
11.15 – 12.30

9.00 – 11.00

8.00 – 9.00

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
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ก�ำหนดการ

งานประชุ มระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1 วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
เวลา

กิจกรรม

8.00 – 9.00

ลงทะเบียนหน้ าห้ องประชุมใหญ่

9.00 – 11.00

พิธีเปิ ด
รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ  ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน
ประธานในพิธี กล่าวเปิ ดงาน  (รอยืนยันประธานเปิ ดงาน)
นส.นันทินี มาลานนท์ ผู้จดั การเครื อข่ายจิตอาสา กล่าวแนะน�ำองค์กรร่วมจัด
และแนะน�ำปาฐกถาพิเศษ
เปิ ดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ โดย
1) รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ  :  กระบวนการอาสาสมัครกับการพัฒนาการ
ศึกษา
2) ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูว่ ิวฒ
ั น์วงศ์ : งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสุขภาวะของ
สังคม
3) ผศ.ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล  : อาสาสมัครกับการสร้ างความเป็ น
พลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม
พักเบรก  ตามอัธยาศัย
ประชุมเชิงวิชาการ ( 5 ห้ องย่อย)
(ห้ องที่ 1) อาสาสมัครกับการศึกษา :  “กระบวนการอาสาสมัครกับการส่ง
เสริ มการเรี ยนรู้ : ประสบการณ์ของไทยและประเทศญี่ปน”
ุ่
วิทยากร   Miss Akiko Seto : President, International Association of \                   
               Volunteer Effort, Japan               
               ดร.ชมพูนชุ ชัยรัตนะ ผู้ชว่ ยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
               สุราษฎร์ ธานี
               ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดี คณะกายภาพบ�ำบัด
               มหาวิทยาลัยรังสิต
(ห้ องที่ 2) อาสาสมัครกับภัยพิบตั ิ
“บทบาทอาสาสมัครกับการจัดการภัยพิบตั ริ ะดับชุมชน”
วิทยากร  นายวีระพงษ์ กังวาลนวกุล  จากเครื อข่ายการจัดการภัยพิบตั ิ
              ภาคประชาชนจังหวัดเชียงราย
              จ่าสิบต�ำรวจตรี หญิง กฐิ น มงคลเวชวิไล  ปลัดเทศบาลต�ำบลแม่ไร่
              อ.แม่จนั จ.เชียงราย

11.00 – 11.15
11.15 – 12.30

11.15 – 12.30

งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่1
1st National Conference on Volunteerism
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สถานที่ / ห้ องประชุม
ห้ องประชุม ปรี ดี พนมยงค์  ชัน้ 6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)
ห้ องประชุม ปรี ดี พนมยงค์  ชัน้ 6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

ห้ องไสว สุทธิพิทกั ษ์   ชัน้ 7
อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์ (อาคาร 6)

ห้ องประชุม 2-1  ชัน้ 2 อาคาร
เอนกประสงค์ (อาคาร 10)
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วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
เวลา

กิจกรรม

สถานที่ / ห้ องประชุม

11.15 – 12.30

(ห้ องที่ 3) อาสาสมัครกับสุขภาวะทางปั ญญา :  จิตอาสาในฐานะช่องทาง ห้ องโสตทัศน์ ชัน้ 5 ศูนย์สนเทศ
เรี ยนรู้สขุ ภาวะทางปั ญญา และพัฒนาจิตวิญญาณ  (Turning Any Volunteer และหอสมุด อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์
Opportunity Into Spiritual Transformation)
(อาคาร6)
วิทยากร   ดร.สุปรี ยส์  กาญจนพิศศาล  ศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา   
              มหาวิทยาลัยมหิดล
              คุณชัยฤทธิ์ อิ่มเจริ ญ  กิจการเพื่อสังคม ฟาร์ มสุขไอศกรี ม
              คุณอารี ย์ โพธิ์ศรี กลุม่ อาสาสมัคร อนุรักษ์ สงิ่ ดีงาม
              ดร.สรยุทธ  รัตนพจนารถ ธนาคารจิตอาสา (ผู้ด�ำเนินรายการ)

11.15 – 12.30

(ห้ องที่ 4) อาสาสมัครกับสวัสดิการสังคม : อาสาสมัครกับงานด้ าน
สวัสดิการสังคม  (Volunteerism and Social Welfare)
วิทยากร   ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการจัดสวัสดิการ
               สังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
               มนุษย์
               นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
               กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
               นางสาวจิรฎา วิวฒ
ั นะ นักพัฒนาสังคมช�ำนาญการพิเศษ
               กรมกิจการผู้สงู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
               มนุษย์
               รศ. ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ อาจารย์ประจ�ำ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย  
               อึง๊ ภากรณ์ (ผู้ด�ำเนินรายการ)

ห้ องทวี  บุญเกตุ ชัน้ 6
อาคารส�ำนักอธิการบดี

11.15 – 12.30

(ห้ องที่ 5) อาสาสมัครกับสุขภาพ :
เป็ นเวที น�ำเสนอบทบาทของอาสาสมัครสุขภาพจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาค
รัฐ และภาคประชาสังคม ที่มีบทบาทส�ำคัญในการท�ำงานสนับสนุนทางด้ าน
สุขภาพ รวมถึงการน�ำเสนอผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อสังคมจากการท�ำงานของ
อาสาสมัครในสายสุขภาพในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงทิศทางในการขับเคลื่อน
งานด้ านสุขภาพร่วมกันในภาพรวมของสังคม
วิทยากร   ดร.วรารัตน์ กิจพจน์ จากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
               กระทรวงสาธารณะสุข
               คุณมีนา ดวงราศี จากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
               ประชาชน                  
               นายวีรพงษ์ เกรี ยงสินยศ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิ
               สุขภาพไทย

ห้ อง 5301 ชัน้ 3
อาคารสนัน่ เกตุทศั น์ (อาคาร 5)

12.30 – 13.30

พักรับประทานอาหารกลางวัน  ตามอัธยาศัย

งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่1
1st National Conference on Volunteerism
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
เวลา

กิจกรรม

สถานที่ / ห้ องประชุม

13.30 - 15.00

ห้ องประชุมใหญ่ อาสาสมัครกับความเป็ นพลเมือง : “งานอาสาสมัครกับ
การสร้ างความเป็ นพลเมือง”
วิทยากร  ผศ.ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล  รองอธิการบดีฝ่ายการ
              นักศึกษาและการเรี ยนรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้ องประชุม ปรี ดี พนมยงค์  ชัน้ 6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

15.00 – 15.15
15.15 – 16.45

พักเบรก  ตามอัธยาศัย
ประชุมเชิงวิชาการ ( 5 ห้ องย่อย )
(ห้ องที่ 6) อาสาสมัครกับการศึกษา : การเรี ยนรู้เพื่อการมีชีวิต
(Education for Life)
วิทยากร  นางสาวอ�ำภา ธวัชวิฑรู ย์ ศูนย์การเรี ยนหญ้ าแพรกสาละวิน
              ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮอ่ งสอน
              นางสาวกิ่งกาญจน์ โพธิ์สวัสดิ์ บัณฑิตอาสาสมัคร   
              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
              นายนิตศิ กั ดิ์ โตนิติ  สถาบันปั ญญาปิ ติ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
              นาย วิชิตพล ผลโภค ผู้ก่อตัง้ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
              นายยุทธกฤต เฉลิมไทย (ครูนทั ) หนึง่ ในผู้ร่วมโครงการผู้น�ำการ
              เปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

15.15 – 16.45

(ห้ องที่ 7) อาสาสมัครกับสิทธิมนุษยชน : “ จาก ตุลา 16 ถึง พฤษภา 58  
ส�ำนึกอาสาเพื่อสังคม...ส�ำนึกเพื่อความเป็ นธรรม”
วิทยากร  คุณสุนี ไชยรส  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายแห่งชาติ(คปก.)
              อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    
              ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร  อาจารย์ประจ�ำคณะสังคม
              สงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวและประธานสมาคมสิทธิ
              เสรี ภาพของประชาชน   
              นางกรรณิกา  ควรขจร   โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน
              มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม    
              คุณยิ่งชีพ  อัชฌานนท์   ผู้ประสานงานโครงการไอลอว์ (I-law)
              อดีตอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชยรุ่น 4
              คุณตะติมา นุ้ยฉิม  หัวหน้ ากลุม่ งานพัฒนางานอาสาสาสมัคร
              คุมประพฤติ กองกิจการชุมชนและบริ การสังคม กระทรวง
              ยุตธิ รรม   
              คุณวัฒนา  นาคประดิษฐ์   เจ้ าหน้ าที่มลู นิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
              (ผู้ด�ำเนินรายการ)

งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่1
1st National Conference on Volunteerism
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ห้ องไสว สุทธิพิทกั ษ์   ชัน้ 7
อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์ (อาคาร 6)

ห้ องโสตทัศน์ ชัน้ 5 ศูนย์สนเทศ
และหอสมุด อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์
(อาคาร6)
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วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
เวลา

กิจกรรม

สถานที่ / ห้ องประชุม

15.15 – 16.45

(ห้ องที่ 8) อาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชน  : อาสาสมัครกับการพัฒนา
ชุมชน
วิทยากร  รศ.ดร.นภาพร  อติวานิชยพงศ์   : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย
              อึง๊ ภากรณ์
              นายมูฮมั หมัดรุสดี นาคอ เจ้ าหน้ าที่โครงการบัณฑิตอาสา  พื ้นที่
              ภาคสนามภาคใต้ ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
              นายอดิศกั ดิ์  ตุ้มอ่อน   : อาสาสมัคร กลุม่ อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
              บ้ านนามูล-ดูนสาด
              อาจารย์ กิตติกาญจน์  หาญกุล  อาจารย์ประจ�ำ วิทยาลัยพัฒน
              ศาสตร์ ป๋ วย  อึง๊ ภากรณ์  (ผู้ด�ำเนินรายการ)

ห้ องทวี  บุญเกตุ ชัน้ 6
อาคารส�ำนักอธิการบดี

15.15 – 16.45

(ห้ องที่ 9) อาสาสมัครกับเยาวชน : พี่เลี ้ยงเด็กแนว : บทบาทเบื ้องหลังการ
สร้ างเยาวชนอาสาสมัคร  #HipsterMentor : Youth Volunteer Mentorship
วิทยากร   นายฮาริ ส มาศชาย กลุม่ ละครมาหยา (ศิษย์เก่าโครงการตลาด
               ประกอบฝั น 3)
               นายไพโรจน์ วิสทุ ธิวงศ์รัตน์ (ครูอิสระ/กลุม่ เฉพาะกิจจิตอาสา)
               นางสาวพรเพ็ญ เธียรไพศาล (อาสาสมัครประจ�ำ กลุม่
               นวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม/คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
               รามค�ำแหง)
               นางสาววนัสนันท์ ศรี ไพศาล กลุม่ นวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม
               (ผู้ด�ำเนินรายการ)

ห้ อง 5301  ชัน้ 3
อาคารสนัน่ เกตุทศั น์ (อาคาร 5)

15.15 – 16.45

(ห้ องที่ 10) อาสาสมัครกับสิ่งแวดล้ อม : จิตอาสาสร้ างการเปลี่ยน แปลง
เพื่ออนาคตสีเขียว
วิทยากร   คุณสุรัจนา กาญจนไพโรจน์ : ผู้จดั การฝ่ ายขับเคลื่อนพลัง
               มวลชน กรี นพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
               คุณเหมือนดาว คงวรรณรัตน์ : ผู้ประสานงานเยาวชน กรี นพีซ
               เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
               คุณวัชรพล แดงสุภา : ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรม
               ยัง่ ยืน กรี นพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
               คุณธีรยุทธ ลออพันธ์พล : รองผู้อ�ำนวยการฝ่ ายสิง่ แวดล้ อม
               ศึกษา มูลนิธิสงิ่ แวดล้ อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ห้ องประชุม 2-1  ชัน้ 2 อาคาร
เอนกประสงค์ (อาคาร 10)

จบการประชุม

งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่1
1st National Conference on Volunteerism
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เวลา

กิจกรรม

8.00 – 9.00

ลงทะเบียนหน้ าห้ องประชุมใหญ่

9.00 – 11.00

Plenary Session : รายงานสถานการณ์ งานอาสาสมัครประเทศไทย
นโยบายและกลไกการส่ งเสริมงานอาสาสมัครระดับชาติ
• น�ำเสนอ รายงานสถานการณ์งานอาสาสมัครประเทศไทย โดย นางสาวนันทินี
   มาลานนท์  ผู้จดั การเครื อข่ายจิตอาสา
   และนายวรดุลย์ ตุลารักษ์ นักวิจยั อิสระ
• ให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อรายงานสถานการณ์ฯ โดย อาจารย์
   วีรบูรณ์ วิสารทสกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• น�ำเสนอ State of Volunteerism  and National Volunteering Promotion in
   Japan  โดย Miss Akiko Seto : President, International Association of
   Volunteer Effort, Japan
• น�ำเสนอ State of Volunteerism and National Volunteering Promotion in UK
   โดย Miss Katie Turner :   Global Research and Advocacy Advisor,
   Voluntary Service Oversea (VSO), UK
พักเบรก ตามอัธยาศัย
ประชุมเชิงวิชาการ ( 5 ห้ องย่อย )
(ห้ องที่ 1) Professional Volunteer : อาสาสมัครวิชาชีพ พัฒนาสังคมด้ วยทักษะที่
เรามี (Professional Volunteer : utilizing your talent to strengthen civil society)
วิทยากร  คุณศิริจิตร ผดุงเกียรติสกุล : อดีตผู้จดั การฝ่ ายการเงิน บริ ษัทไมโครซอฟท์
               ประเทศไทย
               อ.วศิน สุวรรณรัตน์ : คณบดีคณะนิติศาสตร์
               มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
               อ.ศุภวัชร์ มาลานนท์ : รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบัณฑิตศึกษา
               คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
               อ.สิทธิชยั งามชื่อสุวรรณ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
               คณะนิตศิ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
               คุณเอด้ า จิรไพศาลกุล : ผู้ก่อตังกลุ
้ ม่ TYPN
               (Thai Young Philanthropist Network)
(ห้ องที่ 2) Volunteer Center :  กลไกการบริ หารจัดการอาสาสมัครเพื่อการ
พัฒนา : กรณีศกึ ษาการจัดตังศู
้ นย์อาสาสมัคร (Volunteer Center)
วิทยากร  นางสาวนันทินี มาลานนท์     ผู้จดั การเครื อข่ายจิตอาสา
              Miss Olivia Burgos : Learning Hub Manager, VSO
              Bahaginan, Philippines
              นาย ธรรมพล พรชฎาธร ศรี สวุ รรณ  ผู้จดั ศูนย์อาสาสมัคร
              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.00 – 11.15
11.15 – 12.30

11.15 – 12.30

งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่1
1st National Conference on Volunteerism
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สถานที่ / ห้ องประชุม
ห้ องประชุม ปรี ดี พนมยงค์  
ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร 7)
ห้ องประชุม ปรี ดี พนมยงค์  
ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร 7)

ห้ องประชุม 2-1  ชัน้ 2
อาคารเอนกประสงค์
(อาคาร 10)

ห้ องไสว สุทธิพิทกั ษ์   ชัน้ 7
อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์
(อาคาร 6)
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วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เวลา
11.15 – 12.30

กิจกรรม

สถานที่ / ห้ องประชุม

(ห้ องที่ 3) Volunteer Management : ระบบการบริ หารงานอาสาสมัคร : งานเบื ้อง ห้ อง 5301  ชัน้ 3
หลังกิจกรรมอาสาสมัคร (Volunteering management: get behind the scene
อาคารสนัน่ เกตุทศั น์
with some awesome volunteering)
(อาคาร 5)
วิทยากร Ms. Barbara Fortunato – อดีตอาสาสมัครวีเอสโอ, ผู้คดั เลือก
               อาสาสมัครและ กระบวนกร องค์กร วีเอสโอ (VSO)
               คุณฉวีวรรณ ขวัญสุข ผู้ประสานงานโครงการประเทศไทย
               มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็ก               
               คุณณิชา พิทยาพงศกร เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสรรหาผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
               องค์กร ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

11.15 – 12.30

11.15 – 12.30

(ห้ องที่ 4) Corporate Volunteering : งานอาสาสมัครกับทักษะจากภาคเอกชน  
(Skill-based volunteerism)
วิทยากร  Samantha Lee Siu Ling : President-Elect at Conjunct Consulting
            คุณหัทยา วงษ์ แสงไพบูลย์  : ผู้จดั การโครงการ องค์การหน่วย
            อาสาสมัครอังกฤษ
(ห้ องที่ 5) กระบวนการอาสาสมัครกับการสร้ างความเป็ นพลเมือง :
“กระบวนการสร้ างพลเมืองเยาวชนสูส่ งั คมพลเมือง”
วิทยากร  นางพรรณิภา โสตถิพนั ธุ์  ผู้อ�ำนวยการสงขลาฟอรั่ม
               นายกิตติรัตน์  ปลื ้มจิตร  เจ้ าหน้ าที่โครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อ
               พัฒนาเยาวชน มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
               (มหาชน) เป็ นผู้ด�ำเนินรายการ

12.30 – 13.30
13.30 - 15.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน  ตามอัธยาศัย
ประชุมเชิงวิชาการ ( 5 ห้ องย่อย )
(ห้ องที่ 6) Disaster Preparedness and Volunteer : “Next boxing day”  มอง
อนาคตของการเกิดภัยพิบตั ขิ นาดใหญ่เพื่อประเมินความเสี่ยง และเตรี ยมการ
วางแผนรับมืออย่างไรให้ มีประสิทธิภาพในสังคมไทย

ห้ องโสตทัศน์ ชัน้ 5 ศูนย์
สนเทศและหอสมุด อาคารไสว
สุทธิพิทกั ษ์ (อาคาร6)
ห้ องทวี  บุญเกตุ ชัน้ 6
อาคารส�ำนักอธิการบดี

ห้ องประชุม 2-1  ชัน้ 2 อาคาร
เอนกประสงค์ (อาคาร 10)

วิทยากร  คุณสมบัต  ิ บุญงามอนงค์  : อดีตประธานมูลนิธิกระจกเงา และ
              ผู้ก่อตังศู
้ นย์อาสาสมัครสึนามิ (เขาหลัก)
              คุณปรเมศวร์   มินศิริ : ผู้ก่อตังเว็
้ บไซต์ Thaiflood ที่ใช้ เทคโนโลยี
              ในการสื่อสารข่าวสถานการณ์และความรู้ในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ
              ตัวแทนอาสาสมัคร ที่เคยผ่านงานภัยพิบตั ขิ นาดใหญ่

13.30 - 15.00

(ห้ องที่ 7) Volunteering and Human Development : งานอาสาสมัครต่าง
ประเทศ – นโยบายการสร้ างคน (Volunteering abroad and human
development policy)
วิทยากร   Kevin F. F. Quigley, Ph. D. – ผู้อ�ำนวยการ หน่วยสันติภาพ
                สหรัฐอเมริ กาในประเทศไทย Peace Corps
                Mr. Makoto Oguma – หัวหน้ างานด้ านอาสาสมัคร องค์การ
                ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปนุ่ JICA
                Mr. Jin Sub Han –  ผู้อ�ำนวยการ องค์การความร่วมมือ
                ระหว่างประเทศของเกาหลี KOICA
                Ms. Olivia Burgos – ผู้จดั การโครงการ องค์การหน่วย
                อาสาสมัครอังกฤษ ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ VSO Philippines
งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่1
1st National Conference on Volunteerism
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ห้ องทวี  บุญเกตุ ชัน้ 6
อาคารส�ำนักอธิการบดี
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วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เวลา
13.30 - 15.00

13.30 - 15.00
13.30 - 15.00

15.00 – 15.15
15.15 – 16.45

กิจกรรม
(ห้ องที่ 8) การพัฒนามาตรฐานงานอาสาสมัครไทย
วิทยากร   นายอภิชาติ ลือสกล : นักกิจกรรมอิสระ
               นางสาวนันทินี มาลานนท์ : ผู้จดั การเครื อข่ายจิตอาสา
               นายศิริวฒ
ั น์ คันทารส : ผู้ประสานงานโครงการฝ่ ายจัด
               กระบวนการเรี ยนรู้ เครื อข่ายจิตอาสา
(ห้ องที่ 9) Volunteering in Digital Age : ท�ำงานอาสาสมัครในยุคดิจิตอล
วิทยากร   คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์  ผู้ก่อตังและผู
้
้ อ�ำนวยการฝ่ ายสร้ างสรรค์
               องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE Creative Move
(ห้ องที่ 10) Volunteering Impact Evaluation : “งานอาสาสมัครกับการประเมิน
ผล”  (Volunteering Impact Evaluation)
วิทยากร  Mr. Ramel Sangalang – ที่ปรึกษาด้ านประเมินผลประจ�ำ
               ภาคพื ้นเอเชียแปซิฟิค องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ VSO
               อาจารย์วลั ภา ฐาน์กาญจน์ โครงการบัณฑิตอาสาสมัคร
               มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
               คุณอธิ พิสทุ ธิพนั ธ์ หัวหน้ าฝ่ ายประเมินและวิจยั ผลสัมฤทธิ์
               องค์กร ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
พักเบรก  ตามอัธยาศัย
(Closing Session) แนวโน้ มการพัฒนางานอาสาสมัครโลก
Global Volunteering Trend
วิทยากร   Kevin F. F. Quigley, Ph. D. – ผู้อ�ำนวยการ หน่วยสันติภาพ
               สหรัฐอเมริ กาในประเทศไทย Peace Corps
               Miss Katie Turner :   Global Research and Advocacy
               Advisor, Voluntary Service Oversea (VSO), UK
               - น�ำเสนอผลสรุปของการประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่1
               โดย นางสาวนันทินี มาลานนท์ ผู้จดั การเครื อข่ายจิตอาสา
               - เสวนา “ก้ าวต่อไปงานอาสาสมัครไทย“ โดยผู้แทนจากองค์กรภาคี
               ร่วมจัดงาน 3 องค์กร

จบการประชุม

งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่1
1st National Conference on Volunteerism
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สถานที่ / ห้ องประชุม
ห้ อง 5301  ชัน้ 3
อาคารสนัน่ เกตุทศั น์
(อาคาร 5)
ห้ องโสตทัศน์ ชัน้ 5 ศูนย์
สนเทศและหอสมุด อาคารไสว
สุทธิพิทกั ษ์ (อาคาร6)
ห้ องไสว สุทธิพิทกั ษ์   ชัน้ 7
อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์
(อาคาร 6)

ห้ องประชุม ปรี ดี พนมยงค์  
ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร 7)
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รายละเอียด หัวข้อการประชุ มวิชาการ

พิธีเปิ ด งานประชุ มระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1
ก�ำหนดการพิธีเปิ ด
เวลา
09.00 – 09.05

วิดีทศั น์เปิ ดการประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1
“งานอาสาสมัครกับการพัฒนาประเทศ”
09.05 – 09.15     ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
09.15 – 09.40 ประธานพิธีเปิ ด กล่าวเปิ ดงาน (รอการยืนยันประธานเปิ ดงาน)
09.40 – 09.50 น�ำเสนอแนวคิดและแนะน�ำองค์กรภาคีร่วมจัดการประชุมระดับชาติด้านการ
                            อาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1  โดย นางสาวนันทินี มาลานนท์ ผู้จดั การเครื อข่ายจิตอาสา
09.50 – 10.10 ปาฐกถาพิเศษ (1) หัวข้ อ “กระบวนการอาสาสมัครกับการพัฒนาการศึกษา”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10.10 – 10.30 ปาฐกถาพิเศษ (2) หัวข้ อ “ งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสุขภาวะของสังคม”
โดย  ศ.ดร.นพ วีระศักดิ์ จงสูว่ ิวฒ
ั น์วงศ์  ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาสุขภาพภาคใต้
10.30 – 10.50 ปาฐกถาพิเศษ (3) หัวข้ อ “ อาสาสมัครกับการสร้ างความเป็ นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม”
โดย ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล
                                   รองอธิการบดีฝ่ายกการนักศึกษาและการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนะน�ำวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  อดีตเคยด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีบทบาทการท�ำงานทัง้
ภาคเอกชนและภาคการเมือง ในการด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง (2540-2544) และเป็ นรัฐมนตรี ชว่ ยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2550) รวมถึงยังเป็ น นักคิด นักเขียน นักวิจารณ์ และนักพัฒนาด้ านการศึกษา

ศ.ดร.นพ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) ประธานหลักสูตรระบาดวิทยานานาชาติ ผู้ก่อตังหน่
้ วยระบาดวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มีผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติจ�ำนวนมาก เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพของคนในภาคใต้
ให้ พ้นจากปั ญหาโรคและความยากจน  ได้ รับการคัดเลือกเป็ นนักวิจยั ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี 2552 สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ และยังเป็ นผู้ก่อตังโครงการบั
้
ณฑิตย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการ  นักศึกษาและการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปั จจุบนั :   (1) อาจารย์ประจ�ำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
(2) รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ : (1) ผู้ก่อตังและประธานศู
้
นย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   (2) ผู้ริเริ่ มพัฒนารายวิชาความเป็ น
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TU100) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   (3) ผู้ริเริ่ มและพัฒนาการเรี ยนการสอนแบบ Service Learning
รายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนให้ นักศึกษา
นิตศิ าสตร์ ได้ ใช้ ความรู้และทักษะทางด้ านกฎหมายในการช่วยเหลือบริ การสาธารณะ (4) ประธานคณะท�ำงานพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็ น
พลเมือง ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่1
1st National Conference on Volunteerism
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ประเด็น อาสาสมัครกับการศึกษา (1)

“กระบวนการอาสาสมัครกับการส่งเสริมการเรียนรู้ :
ประสบการณ์ของไทยและประเทศญี่ปุ่น”
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.15 – 12.30 น.
ณ ห้ องไสว สุทธิพิทกั ษ์   ชัน้ 7 อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์ (อาคาร 6)
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : สถาบันคลังสมองของชาติ
รู ปแบบ : เสวนา/น�ำเสนอประสบการณ์และผลงานวิชาการ
             เวทีนี ้เป็ นการน�ำเสนอตัวอย่างกระบวนการอาสาสมัครที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ในมหาวิทยาลัย จากประสบการณ์ของประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปนุ่
กรณีศกึ ษาของประเทศไทย ได้ แก่  กรณีศกึ ษาจากคณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีปฏิบตั กิ ารด้ านอาสาสมัครกับชุมชน คู่
ขนานไปกับงานวิจยั ในการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ให้ แก่นกั ศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร และอีกกรณีศกึ ษาจากผู้บริ หารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎรธานี  ซึง่ ริ เริ่ มโครงการส่งเสริ มกระบวนการอาสาสมัครเพื่อสร้ างการเรี ยนรู้ให้ แก่นกั ศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมีประสบการณ์ตรงจากการ
ศึกษาดูงานระบบบริ หารจัดการอาสาสมัครและกระบวนการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปนุ่ และน�ำเอาองค์ความรู้กลับมาส
ร้ างปฏิบตั ิการจริ งในการจัดตังศู
้ นย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี  
กรณีศกึ ษาจากญี่ปนุ่ ได้ รับเกียรติจาก Miss Akiko Seto ,President, International Association of  Volunteer Effort (IAVE) , Japan
ซึง่ เป็ นองค์กรส่งเสริ มงานอาสาสมัครระดับโลกมีส�ำนักงานใหญ่อยูท่ ี่กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริ กา และมีประสบการณ์ตรงในการหนุน
เสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ให้ แก่นกั ศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปน  โดยจะน�
ุ่
ำเสนอกลไกอาสาสมัครในสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปนุ่
ในภาพรวม ตังแต่
้ การส่งเสริ มในระดับนโยบายไปจนถึงการลงมือปฏิบตั กิ ารจริ ง ซึง่ เป็ นกระบวนการส�ำคัญที่จะช่วยสร้ างการเรี ยนรู้และสร้ างการ
เปลี่ยนแปลงให้ กบั นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ

แนะน�ำวิทยากร
Miss Akiko Seto
President, International Association of Volunteer Effort , Japan
IAVE founded 1970  by a group of volunteers, registered as charity in USA
IAVE is a global network of volunteers, volunteer organizations, national   
representatives and volunteer centers, with members in over 70
countries, and in all world regions. (Special consultative status with UN
ECOSOC)
Aims; To promote, strengthen and celebrate the development  of volunteering worldwide. IAVE is only international  organization for which this is the
primary aim.
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ดร.ชมพู นุช ชั ยรัตนะ
ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี  
เป็ นผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริ มการศึกษาเพื่อความเป็ นพลเมือง
และโครงการจัดตังศู
้ นย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
คณบดี คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต    
มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้ าน กายภาพบ�ำบัดทางระบบประสาทกล้ ามเนื ้อและกระดูก
และมีผลงานวิจยั ด้ านนวัตกรรมการเรี ยนรู้ และการสร้ างการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้ วยจิตตปั ญญาศึกษา

ประเด็น อาสาสมัครในภัยพิบัติ (1)

บทบาทอาสาสมัครกับการจัดการภัยพิบัติระดับชุมชน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.15 – 12.30 น.  
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : เครื อข่ายจิตอาสา
ณ ห้ องประชุม 2-1  ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 10)
รู ปแบบ : การน�ำเสนอกรณีศกึ ษา และเสวนา
ท่ามกลางสถานการณ์การเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ มีแนวโน้ มที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและรวดเร็ วมากขึ ้น ดังจะเห็นได้ จาก
เหตุการณ์ สึนามิ ในปี 2547 วิกฤตการณ์น� ้ำท่วมใหญ่ปีพ.ศ. 2554 และเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในปี 2557 ที่ผา่ นมา ซึง่ ประชาชนไม่สามารถจัดการ
แก้ ไขปั ญหาเบื ้องต้ นเฉพาะหน้ าได้ ด้วยตนเอง ต้ องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐซึง่ ไม่ทนั ท่วงทีและไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้ เกิดความสูญเสียทัง้
ชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชนอย่างมหาศาลภายในระยะเวลาอันสัน้ อีกทังภาวะของการช่
้
วยเหลือจากหน่วยงาน องค์กร ทังภาครั
้
ฐและภาค
ประชาชนที่เข้ ามาแบบถาโถม ขาดระบบในการจัดการ ส่งผลให้ ความช่วยเหลือไม่ทวั่ ถึง และขาดประสิทธิภาพ จากประสบการณ์ภยั พิบตั ทิ ี่ผา่ น
มา พบว่ามีชมุ ชนหลายแห่ง ที่ประชาชนมีการเตรี ยมความพร้ อมของชุมชน เพื่อให้ สามารถพึง่ ตนเองเบื ้องต้ นให้ ได้ ในภาวะวิกฤต ทังการเตรี
้
ยม
อาสาสมัครภาคประชาชน ด้ านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ การพัฒนาศักยภาพให้ มีความสามารถในการจัดการกับภาวะวิกฤต ทังการป
้ ้ องกัน
การเตือนภัย การแก้ ปัญหาเมื่อต้ องเผชิญหน้ ากับภัยพิบตั ิ ตลอดจนถึงการฟื น้ ฟูเยียวยาหลังได้ รับผลกระทบ อีกทังยั
้ งมีการจัดตังเป็
้ นเครื อข่ายภาค
ประชาชนที่เข้ มแข็ง เพื่อพึง่ พากันในยามวิกฤตขันพื
้ ้นฐาน ก่อนที่ความช่วยเหลือของภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัครภายนอก จะเข้ าถึง
กรณีศกึ ษาการเตรี ยมความพร้ อมรับมือสถานการณ์ภยั พิบตั ิ แผ่นดินไหว ของเครื อข่ายการจัดการภัยพิบตั ภิ าคประชาชนจังหวัด
เชียงราย พบว่าเมื่อมนุษย์ไม่สามารถคาดการณ์ได้ วา่ แผ่นดินไหวจะเกิดขึ ้นเมื่อไหร่ และภัยนี ้ก็ไม่สามารถแจ้ งเตือนภัยได้ ในทันที เราจะสร้ างวิธี
การรับมือและเตรี ยมความพร้ อมกับภัยเสี่ยงที่ยงั คงมีอยูใ่ นชุมชนได้ อย่างไร การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรับมือภัยควรจะมีอยูต่ ลอดเวลาหรื อไม่ การ
ลดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะก่อให้ เกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวควรท�ำอย่างไร   ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจึงต้ องมีการวางแผน
รองรับเหตุการณ์พิบตั ิ ทังด้
้ านสิง่ ก่อสร้ าง ด้ านการแพทย์ ด้ านสังคมและด้ านจิตใจ โดยก�ำหนดนโยบาย การเตรี ยมพร้ อมบุคลากร อุปกรณ์และ
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เครื่ องมือ รวมไปถึงการประสานงานกับสื่อมวลชนในการให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปรับตัว การจัดการความเครี ยด ข้ อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
ที่ให้ ความช่วยเหลือและวิธีการเข้ าถึงความช่วยเหลือเหล่านัน้ เพื่อลดความเข้ าใจผิดและไม่ต้องจมอยูก่ บั ปั ญหาเพียงล�ำพังและพร้ อมสูก่ ารแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นอย่างมีสติและมีก�ำลังใจ
ดังนันเมื
้ ่อชุมชนมีการเตรี ยมความพร้ อมในการรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าวในเบื ้องต้ นแล้ ว อาสาสมัครจากภายนอกชุมชนจะสามารถ
เข้ าไปช่วยเหลืออะไรได้ บ้าง มีงานอาสาสมัครอะไรบ้ างที่ต้องการความช่วยเหลือจากภายนอก และเราจะสร้ างความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครทัง้
ภายในและภายนอกชุมชนอย่างไรเพื่อให้ การรับมือกับสถานการณ์ภยั พิบตั ิ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

แนะน�ำวิทยากร
นายวีระพงษ์ กังวาลนวกุล
ปั จจุบนั เป็ นคณะท�ำงานเครื อข่ายการจัดการภัยพิบตั ภิ าคประชาชน
จังหวัดเชียงราย  มีประสบการณ์ในการและความเชี่ยวชาญด้ านการ
จัดการทรัพยากรชุมชน รวมถึงการชุมชนใน ภาวะภัยพิบตั ิ  ในปี 2543
ได้ รับรางวัลผู้ประกอบการทางสังคม (Social entrepreneurs)อโชก้ า
เฟลโลว์ (Ashoka Fellows)  สาขาการมีสว่ นร่วมของประชาชน  จาก
องค์การอโชก้ าสากล ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ปลัดเทศบาล
ต�ำบลแม่ไร่
อ.แม่จนั
จ.เชียงราย

จ่าสิบต�ำรวจตรีหญิง
กฐิน มงคลเวชวิไล

ประเด็น อาสาสมัครกับสุขภาวะทางปั ญญา

จิตอาสาในฐานะช่ องทางเรียนรู้สุขภาวะทางปั ญญา
และพัฒนาจิตวิญญาณ (Turning Any Volunteer
Opportunity Into Spiritual Transformation)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.15 – 12.30 น.
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : โครงการธนาคารจิตอาสา
ณ  ห้ องโสตทัศน์ ชัน้ 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์ (อาคาร 6)
รู ปแบบ : เป็ นการเสวนาอย่างมีสว่ นร่วม จากบทเรี ยนประสบการณ์ตรงของกระบวนกรจิตอาสา
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ กล่าวถึงงานอาสาสมัครเพื่อสังคมไว้ ในหนังสือ “พัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ สูส่ ขุ ภาวะจากการมีจิตใจสูงทังประเทศ
้
(2547)” ว่าเป็ นช่องทางหนึง่ ของการสร้ างความสุขที่เกิดจากการฝึ กฝน ขัดเกลาตัวตน และได้ เชื่อมโยงเราเข้ ากับชุมชน สิง่ แวดล้ อมและโลก อัน
เป็ นจุดเริ่ มหนึง่ ของการย� ้ำเน้ นความหมายส�ำคัญของงานอาสาในฐานะช่องทางการปฏิบตั เิ พื่อส่งเสริ มสุขภาวะทางปั ญญา หรื อสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ (Spiritual Health)  ค�ำว่า “จิตอาสา” ได้ ถกู คิดขึ ้นใหม่ในปี 2547 โดย สมบัติ บุญงามอนงค์ ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ และ   ธีระพล เต็ม
อุดม เพื่อเปลี่ยนภาพงานอาสาสมัครที่ซบเซาในยุคนัน้ ให้ ร่วมสมัย เข้ าถึงใจคน พร้ อมกับขับเน้ นมิตสิ ขุ ภาวะทางปั ญญาให้ มากขึ ้น ผลที่เกิดขึ ้น
อย่างชัดเจนคือเมื่อกล่าวถึงจิตอาสาก็มกั โยงถึงการพัฒนาจิตใจควบคูไ่ ปด้ วย
การเสวนาเรื่ องจิตอาสาในฐานะช่องทางเรี ยนรู้สขุ ภาวะทางปั ญญาครัง้ นี ้ จึงเป็ นเวทีถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของผู้ผา่ นการอบรม
หลักสูตรกระบวนกรจิตอาสา และได้ น�ำไปประยุกต์ใช้ ในพื ้นที่หน้ างานจริ ง ทิศทางของการเสวนาจะเป็ นการแลกเปลี่ยนมุมมองที่มีตอ่ ค�ำว่าจิต
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อาสา และความเชื่อมโยงสูส่ ขุ ภาวะทางปั ญญา เน้ นบทเรี ยนจากการลงมือปฏิบตั กิ ารผ่านเครื่ องมือและชุดความรู้ตา่ งๆ และข้ อค้ นพบ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น ไม่เพียงในลักษณะรูปแบบของกิจกรรม แต่ยงั เป็ นการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้จดั งานอาสา และในตัวอาสาสมัคร พร้ อมกันนี ้
การเสวนายังให้ มมุ มองและข้ อสังเกตเชิงวิชาการด้ านจิตตปั ญญาศึกษาและการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงขันพื
้ ้นฐาน (Transformative Learning) ตลอดจนเปิ ดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแบ่งปั นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง เพื่อเวทีสนทนานี ้จะได้ เป็ นส่วนส�ำคัญหนึง่ ของงานพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
สุขภาวะทางปั ญญาในงานอาสาต่อไป

แนะน�ำวิทยากร
ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
อาจารย์ประจ�ำศูนย์จิตตปั ญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิชาการผู้มีจิตอาสา และผ่านประสบการณ์เป็ นอาสาสมัครมา
อย่างต่อเนื่องกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ส�ำเร็ จการศึกษาและเชี่ยวชาญ
ด้ านพุทธศาสน์ศกึ ษา สนใจการจัดกระบวนการเรี ยนรู้สกู่ ารเปลี่ยนแปลง

คุณชั ยฤทธิ์ อิ่มเจริญ
เจ้ าของกิจการเพื่อสังคม ฟาร์ มสุขไอศกรี ม ผู้ประกอบการทางสังคมและนักการ
ตลาดที่ประสบความส�ำเร็ จในการจัดการช่วยเหลือเด็กด้ อยโอกาสด้ วยผลิตภัณฑ์
และกิจกรรมที่เข้ าถึงและมีสว่ นร่วมได้ งา่ ย เคยผ่านหลักสูตรอบรมกระบวนกรจิต
อาสา และน�ำกระบวนการไปประยุกต์พฒ
ั นาให้ เข้ ากับกลุม่ เป้าหมาย สนใจการเรี ยน
รู้อย่างมีสว่ นร่วมของครอบครัวและผู้คนที่หลากหลาย

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
ผู้น�ำกลุม่ อาสาสมัคร อนุรักษ์ สงิ่ ดีงาม นักกิจกรรมผู้เติบโตจากการเป็ นอาสาสมัครสู่
การเป็ นผู้น�ำจัด กิจกรรมกลุม่ อาสาคนรุ่นใหม่ หลังจากผ่านหลักสูตรกระบวนกรจิต
อาสา ได้ น�ำกระบวนการมาผสานกับการปฏิบตั ธิ รรม ในกิจกรรม บ�ำเพ็ญประโยชน์
เรี ยบง่าย อาทิ ถักไม้ กวาดและเก็บขยะ สนใจการพัฒนาตนเองและการปลูกฝั ง
จิตส�ำนึกในเยาวชน

ดร.สรยุ ทธ รัตนพจนารถ
ธนาคารจิตอาสา (ผู้ด�ำเนินรายการ) ผู้อ�ำนวยการร่วมโครงการธนาคารจิตอาสา
นักวิชาการและกระบวนกรที่มีประสบการณ์ทงงานวิ
ั้
จยั และการประยุกต์ใช้
กระบวนการเรี ยนรู้แนวจิตตปั ญญาศึกษาในรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจการพัฒนาสุขภาวะทางปั ญญา และการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู้ในงานอาสา
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ประเด็น อาสาสมัครกับสวัสดิการสังคม

อาสาสมัครกับงานสวัสดิการสังคม
(Volunteerism and Social Welfare)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.15 – 12.30 น.
ณ  ห้ องทวี  บุญเกตุ ชัน้ 6 อาคารส�ำนักอธิการบดี
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
รู ปแบบ : การน�ำเสนองานแบบอภิปรายในกรณีศกึ ษารูปแบบต่างๆ น�ำเสนอเป็ นรายบุคคล คนละ15นาที
เวทีนี ้เป็ นการน�ำเสนอสถานการณ์การท�ำงานสวัสดิการสังคม และทิศทางการท�ำงานอาสาสมัครด้ านสวัสดิการสังคมในอนาคต เพื่อ
เตรี ยมพร้ อมเข้ าสูงสังคมผู้สงู อายุและความเท่าเทียมกันด้ านสวัสดิการสังคมของผู้พิการ รวมถึงการน�ำเสนอตัวอย่าง และทิศทางในเชิงนโยบาย
ด้ านสวัสดิการสังคมกับการพัฒนางานอาสาสมัคร เพื่อที่จะก้ าวเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุและการสวัสดิการสังคมกับผู้พิการในสังคมไทยในอนาคต  
โดยมีวิทยากรจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ในหน่วยต่างๆมาให้ ภาพการท�ำงานของอาสาสมัครด้ านสวัสดิการสังคม  
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จะมาให้ ภาพนโยบายที่
เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมของประเทศไทยกับการเข้ าถึงสวัสดิการสังคม   
ตัวแทนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จะมาเล่าถึงอาสาสมัครกับการท�ำงาน
สวัสดิการสังคม และทิศทางการท�ำงานอาสาสมัครด้ านสวัสดิการสังคมในอนาคต
ประเด็นเรื่ องผู้สงู อายุ ก็เป็ นประเด็นส�ำคัญในการท�ำงานด้ านสวัสดิการสังคม ดังนัน้ ตัวแทนจากกรมกิจการผู้สงู อายุ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จะมาน�ำเสนอเรื่ องการท�ำงานอาสาสมัครในประเด็นผู้สงู อายุ และการเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู
อายุในอนาคต

แนะน�ำวิทยากร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คง ของมนุษย์

นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์

งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่1
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วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นางสาวจิรฎา วิวัฒนะ
นักพัฒนาสังคมช�ำนาญการพิเศษ กรมกิจการผู้
สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์

รศ. ศุภรัตน์ รัตนมุขย์
อาจารย์ประจ�ำ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์
ป๋ วย  อึง๊ ภากรณ์
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ประเด็น อาสาสมัครกับสุขภาพ

บทบาทอาสาสมัครกับการพัฒนาด้านสุขภาพ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.15 – 12.30 น.
ณ  ห้ อง 5301 ชัน้ 3 อาคารสนัน่ เกตุทศั น์ (อาคาร 5)
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และมูลนิธิสขุ ภาพไทย
รู ปแบบ : น�ำเสนอผลงานและเสวนา
เป็ นเวที น�ำเสนอบทบาทของอาสาสมัครสุขภาพจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ที่มีบทบาทส�ำคัญในการท�ำงาน
สนับสนุนทางด้ านสุขภาพ รวมถึงการน�ำเสนอผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อสังคมจากการท�ำงานของอาสาสมัครในสายสุขภาพในภาคส่วนต่างๆ รวมถึง
ทิศทางในการขับเคลื่อนงานด้ านสุขภาพร่วมกันในภาพรวมของสังคม
ในเวทีนี ้มีการน�ำเสนอตัวอย่าง อาสาสมัครด้ านสุขภาพจากภาครัฐ และภาคประชาสังคม ในส่วนภาครัฐได้ แก่ กรณีศกึ ษาจาก อาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ ้ าน (อสม.) ที่ท�ำหน้ าที่เป็ นผู้ให้ ความรู้และให้ บริ การสาธารณสุขแก่ประชาชน และเป็ นแกนน�ำในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  โดยการสร้ างการมีสว่ นร่วมของชุมชน และประสานแผนการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นและแหล่งอื่นๆ และอีกกรณีศกึ ษาจากภาครัฐได้ แก่ ตัวแทนจากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ทีมีการท�ำงาน
ของอาสาสมัครด้ านสิทธิที่คอยให้ ค�ำแนะน�ำด้ านสิทธิด้านสุขภาพให้ กบั ประชาชนทัว่ ไป  และในภาคส่วนของประชาสังคม รวมถึงอาสาสมัคร
มิตรภาพบ�ำบัด ที่การสร้ างก�ำลังใจให้ กบั ผู้ป่วยเพื่อต่อสู้กบั โรคร้ าย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์การต่อสู้กบั การเจ็บป่ วยร่วมกัน เป็ นการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตผู้ป่วย  นอกจากนี ้ยังมีตวั จากภาคประชาสังคม ได้ แก่กรณีศกึ ษาจากมูลนิธิสขุ ภาพไทย จะมาน�ำเสนอบทบาทการท�ำงานของอาสา
สมัครของมูลนิธิ ที่เข้ าไปท�ำงานกับสถานสงเคราะห์ และมีบทบาทในการส่งเสริ มพัฒนาการด้ านสุขภาพของเด็กในสถานสงเคราะห์ เช่น การนวด
เด็ก เป็ นต้ น  โดยทัง้ 3 ภาคส่วนจะมาน�ำเสนอการท�ำงานของอาสาสมัคร และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้วิธีการท�ำงาน และหาแนวทางในการบูรณาการ
งานร่วมกัน และเสริ มพลังการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครด้ านสุขภาพในองค์รวมของสังคม

แนะน�ำวิทยากร
ดร.วรารัตน์ กิจพจน์
ปั จจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นนักวิชาการสาธารณสุข  กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
มีประสบการณ์ ท�ำงานด้ านการพัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ ้ าน ( อสม.) ตังแต่
้ ปี 2543
– ปั จจุบนั และงานด้ านการสาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงเป็ น วิทยากรสร้ างการเป็ นผู้น�ำการท�ำงานด้ าน
สุขภาพ การการท�ำแผนสุขภาพ และการสร้ างทีม

คุณมีนา ดวงราษี
จากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ปั จจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นผู้จดั การมูลนิธิเพื่อ
สุขภาพ ชุมชน 56 หมูท่ ี่ 16 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยเป็ น ผู้จดั ตังศู
้ นย์ประสานงานหลัก
ประกันสุขภาพประชาชนเพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ และเป็ น
ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนที่เป็ นอิสระ บริ การให้ ค�ำปรึกษา ประสานส่งต่อคุ้มครองสิทธิ์ ตังแต่
้ ปี 2554

งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่1
1st National Conference on Volunteerism
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คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ
กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสขุ ภาพไทย  ประสบการณ์งานด้ านสมุนไพร ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ าน
สุขภาพ 30 ปี และงานด้ านอาสาสมัครเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์ 10 ปี

ประเด็น อาสาสมัครกับความเป็นพลเมือง (1)

“อาสาสมัครกับการสร้างสังคมพลเมือง”

(Volunteering : A way to create civil society)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.00 น.
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : เครื อข่ายจิตอาสา
ณ  ห้ องประชุม ปรี ดี พนมยงค์  ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)
รู ปแบบ : การเป็ นอาสาสมัคร จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาส�ำนึกความเป็ นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคมได้ อย่างไร?
จากการศึกษาและวิจยั ระดับสากลด้ านงานอาสาสมัคร ได้ ระบุไว้ วา่ กิจกรรมอาสาสมัคร ท�ำให้ ผ้ คู นได้ มารวมกลุม่ กัน เป็ นการเชื่อมประสาน
บรรทัดฐานทางสังคม และสร้ างความรู้สกึ รับผิดชอบสังคมร่วมกัน  ซึง่ น�ำไปสูก่ ารมีความเข้ าใจและความเคารพในความแตกต่างหลากหลายใน
สังคมมากยิ่งขึ ้น  การมีสว่ นร่วมในการท�ำงานของอาสาสมัคร สามารถเสริ มสร้ างความเข้ าใจในเรื่ องการบริ หารจัดการทางสังคมที่มีธรรมาภิบาล
การเป็ นอาสาสมัครจึงเป็ นโอกาสของการเรี ยนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยผ่านการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นบนพื ้นฐานคุณค่าความเป็ นประชาธิปไตย
(Democratic Values) อาทิ การเคารพกติกา, การเคารพสิทธิและเสรี ภาพของผู้อื่น, การเคารพความเสมอภาค,การเคารพความแตกต่างหลาก
หลาย หรื อ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นต้ น  อย่างไรก็ตามโจทย์ส�ำคัญของการพัฒนางานอาสาสมัครที่สร้ างความเป็ นพลเมือง คือ ควรมีการเต
รี ยม เงื่อนไข / ปั จจัย อะไรบ้ าง? ที่กิจกรรมอาสาสมัครควรมี เพื่อน�ำไปสูก่ ารเรี ยนรู้ของอาสาสมัครในการเป็ นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม

แนะน�ำวิทยากร
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการ  นักศึกษาและการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปั จจุบนั : (1) อาจารย์ประจ�ำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2) รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ :
(1) ผู้ก่อตังและประธานศู
้
นย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2) ผู้ริเริ่ มพัฒนารายวิชาความเป็ นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TU100)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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(3) ผู้ริเริ่ มและพัฒนาการเรี ยนการสอนแบบ Service Learning รายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนให้
นักศึกษานิตศิ าสตร์ ได้ ใช้ ความรู้และทักษะทางด้ านกฎหมายในการช่วยเหลือบริ การสาธารณะ
(4) ประธานคณะท�ำงานพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็ นพลเมือง ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

ประเด็น อาสาสมัครการศึกษา (2)

การเรียนรู ้เพื่อการมีชีวิต (Education for Life)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.15 – 16.45 น.
ห้ องไสว สุทธิพิทกั ษ์   ชัน้ 7 อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์ (อาคาร 6)

องค์ กรผู้รับผิดชอบ : สถาบันคลังสมองของชาติ
รู ปแบบ : เสวนา/น�ำเสนอประสบการณ์

เวทีนี ้เป็ นการน�ำเสนอกรณีศกึ ษาบทบาทของอาสาสมัครในการจัดกระบวนการสร้ างการเรี ยนรู้เพื่อการมีชีวิต (Education for
life) ที่มีสว่ นช่วยในการพัฒนาด้ านการศึกษาให้ กบั คนในชุมชนของตน ไปจนถึงนักเรี ยนในพื ้นที่หา่ งไกล หรื อโรงเรี ยนต่างๆที่ยงั คงขาด
แคลนและต้ องการการพัฒนาคุณภาพทางด้ านการศึกษา
กลุม่ หญ้ าแพรกสาละวิน องค์กรสาธารณะประโยชน์กบั การด�ำเนินการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานแก่เด็กผู้เรี ยนโดยองค์กรชุมชนที่
เป็ นชนบทห่างไกล ภายใต้ การจัดตัง“ศู
้ นย์การเรี ยนหญ้ าแพรกสาละวิน” บ้ านแม่ลามาน้ อย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮอ่ งสอน ตาม
แนวปฏิบตั วิ า่ ด้ วยสิทธิขององค์กรชุมชนในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในศูนย์การเรี ยน ซึง่ เป็ นไปตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2545 โดยการบูรณาการหลอมรวมองค์ความรู้ (ข้ อมูลความรู้-ทักษะ
กระบวนการ-เจตคติ) สร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้เพื่อการมีชีวิตที่ดีงามและการพัฒนาระบบอาสาสมัครสนับสนุนการเรี ยนรู้บนฐานวิถีชีวิต
ชุมชนส�ำหรับพัฒนาศักยภาพผู้เรี ยนให้ เป็ นบัณฑิตผู้ที่ได้ รับการพัฒนาแล้ วทังทางกาย
้
สังคม จิตใจ และทางปั ญญารู้เท่าทันโลก  โดย
อาศัยกระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และกระบวนการในการสร้ างความสัมพันธ์บนฐานวิถีชีวิตชุมชน นอกจากนี ้ยังมีการ
สนับสนุนผู้จดั กระบวนการเรี ยนรู้  จากเยาวชนจิตอาสาในพื ้นที่สงู และนักศึกษา/บัณฑิตอาสาจากมหาวิทยาลัยต่างๆในภูมิภาค และ
กลไกการสนับสนุนจากสถาบันปั ญญาปิ ติ ที่มาช่วยหนุนเสริ มศักยภาพการสร้ างการเรี ยนรู้ระหว่างศาสตร์ ชองชุมชนและศาสตร์ สมัยใน
สถาบันอุดมศึกษา อันจะเป็ นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะคุณภาพของจิตใจอันเป็ นฐานภายในของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างแท้ จริ ง
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์(Teach for Thailand) เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรกับวิสยั ทัศน์การสร้ างโอกาสให้ เด็กไทยทุกคนได้ รับ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยการสรรหาคัดเลือกและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่เปี่ ยมด้ วยความมุง่ มัน่ ความสามารถ และ
อุดมการณ์ เพื่อเป็ นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ผ่านการเป็ นครูในโรงเรี ยนขยายโอกาสเป็ นเวลา 2 ปี   โดยในเวทีนี ้จะน�ำเสนอบทบาทครูอาสา
สมัครของ Teach for Thailand ที่เป็ นครูอาสาในชุมชนเมืองหลวงของไทยกับบทบาทการหนุนเสริ มการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น รวมถึงเบื ้องหลังแนวคิดของ Teach for Thailand และประสบการณ์การจัดการเรี ยนการสอน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ระหว่างครูอาสา เด็กนักเรี ยน ชุมชน/ท้ องถิ่น ในบริ บทความเป็ นเมืองที่อยูใ่ กล้ ศนู ย์กลางทางการศึกษาของ
ชาติ
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แนะน�ำวิทยากร
นางสาวอ�ำภา ธวัชวิฑูรย์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์การเรี ยนหญ้ าแพรกสาละวิน ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย
จ.แม่ฮอ่ งสอน โดยเป็ นผู้ก่อตังศู
้ นย์การเรี ยนหญ้ าแพรกสาละวิน
และเป็ นอาสาสมัครผู้จดั กระบวนการเรี ยนรู้

นางสาวกิ่งกาญจน์ โพธิ์สวัสดิ์
บัณฑิตอาสาสมัคร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายนิติศักดิ์ โตนิติ
ผู้ก่อตังศู
้ นย์การเรี ยนหญ้ าแพรกสาละวิน ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮอ่ งสอน
มีความเชี่ยวชาญด้ านกระบวนการจิตตปั ญญาศึกษา/ผู้จดั กระบวนการเรี ยนรู้
ถอดบทเรี ยน การฟั งด้ วยหัวใจ ฯลฯ

นายวิชิตพล ผลโภค
ผู้ก่อตังและ
้
CEO มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จบการศึกษาทางด้ านรัฐศาสตร์ จาก
University of Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริ กา มีความสนใจในการแก้ ไขปั ญหา
ของระบบการศึกษาไทยที่ยงั มีความเหลื่อมล� ้ำ ผ่านการสร้ างเครื อข่ายคนรุ่นใหม่ที่มี
ศักยภาพความเป็ นผู้น�ำสูง และพัฒนาพวกเขาไปสูก่ ารเป็ นผู้น�ำในห้ องเรี ยนเพื่อ
ขยายโอกาสทางการศึกษา

นายยุ ทธกฤต เฉลิมไทย (ครู นัท)
ผู้ร่วมโครงการผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจในการร่วมผลักดันการศึกษาให้
สร้ างคนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และอยากร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในการปฏิรูปการศึกษา
ในประเทศไทย เพราะเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ ้นได้ จริ ง
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ประเด็น อาสาสมัครกับสิทธิมนุษยชน

จากตุลา 16 ถึง พฤษภา 58
ส�ำนึกอาสาเพื่อสังคม...ส�ำนึกเพื่อความเป็นธรรม
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.15 – 16.45 น.
ณ  ห้ องโสตทัศน์ ชัน้ 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์ (อาคาร 6)
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
รู ปแบบ : การเสวนา
การเสวนาครัง้ นี ้  มีจดุ มุง่ หมายที่จะประมวลภาพของการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย เพื่อสิทธิ
มนุษยชน  ด้ วยจิตส�ำนึกอาสา จิตส�ำนึกของความเป็ นพลเมือง ในยุคสมัยต่างๆงานอาสาสมัครเพื่อสร้ างความเป็ นธรรมในสังคมได้
พัฒนาไปอย่างไร ทังในด้
้ านภาคประชาชน  องค์กรพัฒนาเอกชน  และภาครัฐได้ แก่กระทรวงยุตธิ รรม  จนมาถึงปั จจุบนั คนหนุม่ สาวได้
เข้ ามามีสว่ นร่วมในรูปแบบใด  และจะมีข้อเสนอแนะอย่างไรต่อไป
ดังนันจึ
้ งได้ จดั เป็ นวงคุยที่เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้ อง คือ นักสิทธิมนุษยชนอาวุโส ที่มีประสบการณ์มาอย่างต่อเนื่อง คือ คุณสุนี ไชย
รส  ท่านได้ เข้ าร่วมให้ เหตุการณ์ส�ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ ตงแต่
ั ้ ยคุ 14 ตุลาคม โดยจะให้ ภาพการมีสว่ นร่วมของประชาชนต่อปั ญหา
สังคมการเมืองในช่วงนัน้ นักศึกษาประชาชนได้ อาสาเข้ ามาแก้ ไขปั ญหาสังคมอย่างไร มีผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง       
ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร จะน�ำเสนอภาพของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการละเมิดสิทธิมนุษยชนตังแต่
้
ปี 2536 (หลังพฤษภาทมิฬ ) -  ปั จจุบนั    เจาะลึกถึงปั จจัยที่ท�ำให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในลักษณะการเข้ ามาอาสาเพื่อมีสว่ นในการแก้ ปัญหาด้ านสิทธิในประเด็นต่างๆ ข้ อเสนอแนะต่อการส่งเสริ มให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ น
ร่วมในการแก้ ปัญหาหรื อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชน
คุณกรรณิกา ควรขจร  จะเล่าถึงโครงการอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึง่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมริ เริ่ มขึ ้นในปี
2549  โดยรับคนหนุม่ สาวที่จบด้ านกฎหมายมาเป็ นอาสาสมัครเต็มเวลาปฏิบตั งิ าน 1 ปี ในองค์กรพัฒนาที่ท�ำงานแก้ ไขปั ญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อสนับสนุนการท�ำงานขององค์กร  และเป็ นการเสริ มสร้ างนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่เข้ าใจปั ญหา มีส�ำนึก
อาสาสมัครเพื่อสร้ างความเป็ นธรรมในสังคมต่อไป  
คุณยิ่งชีพ  อัชฌานนท์ จะน�ำเสนอถึงสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในปั จจุบนั หลังการรัฐประหาร 2557  / กลุม่ องค์กร หรื อคน ที่
ท�ำงานกับสถานการณ์ปัจจุบนั /  ผลลัพธ์ ที่ได้ จากการท�ำงานของอาสาสมัคร  / ช่องทางที่จะให้ คนเข้ ามาเป็ นอาสาสมัครช่วยงานได้ เพิ่ม
เติม
คุณตะติมา  นุ้ยฉิม  หัวหน้ ากลุม่ งานพัฒนางานอาสาสาสมัครคุมประพฤติ กองกิจการชุมชนและบริ การสังคม กระทรวง
ยุตธิ รรม จะให้ ภาพว่าเหตุใดที่ท�ำให้ เกิด  อาสาสมัครคุมประพฤติขึ ้น   อาสาสมัครเป็ นใคร  การท�ำงานของอาสาสมัครเป็ นอย่างไร และ
ผลที่เกิดขึ ้น ซึง่ จะท�ำให้ เราเห็นภาพอีกด้ านหนึง่ ของภาครัฐที่ให้ ประชาชนเข้ ามาเรี ยนรู้ กฎหมาย  กระบวนการยุตธิ รรม  และมีบทบาท
สนับสนุน ดูแลบุคคลที่เคยกระท�ำผิด กลับสูส่ งั คมอย่างมีศกั ดิ์ศรี
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แนะน�ำวิทยากร
คุณสุนี ไชยรส
อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนรุ่นที่ 1 และปั จจุบนั เป็ นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
แห่งชาติ

ดร.จตุรงค์ บุ ณยรัตนสุนทร
อาจารย์ประจ�ำคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวและประธานสมาคมสิทธิ
เสรี ภาพของประชาชน   

นางกรรณิกา ควรขจร
ผู้ประสานงานโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้   อดีตผู้
อ�ำนวยการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

คุณยิ่งชี พ อัชฌานนท์
อดีตอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนรุ่น 4  ปั จจุบนั เป็ นผู้จดั การโครงการ
อินเทอร์ เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

คุณตะติมา นุ้ยฉิม
หัวหน้ ากลุม่ งานพัฒนางานอาสาสาสมัครคุมประพฤติ กองกิจการชุมชนและบริ การ
สังคม กระทรวงยุตธิ รรม
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ประเด็น อาสาสมัครกับการพัฒนาชุ มชน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.15 – 16.45 น.
ณ  ห้ องทวี  บุญเกตุ ชัน้ 6 อาคารส�ำนักอธิการบดี
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รู ปแบบ : การน�ำเสนองานแบบอภิปรายในกรณีศกึ ษา พื ้นที่ตา่ ง ๆ น�ำเสนอเป็ นรายบุคคล คนละ 15 นาที
เวทีนี ้เป็ นการน�ำเสนอผลการวิจยั กรณีศกึ ษางานอาสาสมัครกับการพัฒนาชุมชนผ่านมุมมองบัณฑิตอาสาสมัคร โดย รศ.ดร.นภาพร  อติ
วานิชยพงศ์ อาจารย์ประจ�ำ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย  อึง๊ ภากรณ์  และกรณีศกึ ษาตัวอย่างของงานอาสาสมัครที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการท�ำงาน
ในชุมชน ในพื ้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนายมูฮมั หมัดรุสดี นาคอ เจ้ าหน้ าที่โครงการบัณฑิตอาสาพื ้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์   นอกจากนี ้น�ำเสนอยังมีการกล่าวถึงพื ้นของคนรุ่นใหม่ที่กลับไปท�ำงานพัฒนาชุมชนในบ้ านเกิด จากกรณีศกึ ษาของ
นายอดิศกั ดิ์  ตุ้มอ่อน อาสาสมัคร กลุม่ อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมบ้ านนามูล-ดูนสาด ทังหมดนี
้
้จะเป็ นการน�ำเสนอการท�ำงานของอาสาสมัครในหลาก
หลายแง่มมุ และเป็ นการถอดบทเรี ยนและประสบการณ์งานอาสาสมัครที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการท�ำงานของชุมชน ผ่านกรณีศกึ ษาดังกล่าว

แนะน�ำวิทยากร

รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์
อาจารย์ประจ�ำ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย  อึง๊ ภากรณ์ จบการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
(Ph.D. in Economics) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีความสนใจในเศรษฐศาสตร์ การเมืองและ
แรงงาน การจัดการศึกษาทางเลือก และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

นายมูฮัมหมัดรุสดี นาคอ
เจ้ าหน้ าที่โครงการบัณฑิตอาสา  พื ้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้   มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์   
จบการศึกษาในระดับปริ ญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ชุมชน  มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี  มีความสนใจในงานด้ านการพัฒนาชุมชน
และมีประสบการณ์ด้านการติดตามประเมินผลโครงการ

นายอดิศักดิ์ ตุ้มอ่อน

อาสาสมัคร กลุม่ อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมบ้ านนามูล-ดูนสาด เป็ นอาสมัครที่สนใจ เรื่ อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม  ติดตามแผนพัฒนาที่อาจกระทบต่อชุมชนทังระบบที
้
่ภาคอีสาน

อาจารย์ กิตติกาญจน์ หาญกุล (ผู ้ด�ำเนินรายการ)
อาจารย์ประจ�ำ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋ วย  อึง๊ ภากรณ์ จบการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(สังคมศาสตร์ และการพัฒนา) จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความสนใจทางด้ านสิทธิชมุ ชน  
ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน การพัฒนาคนรุ่นใหม่
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ประเด็น อาสาสมัครกับเยาวชน

พี่เลี้ยงเด็กแนว : บทบาทเบื้องหลังการสร้าง
เยาวชนอาสาสมัคร #HipsterMentor :
Youth Volunteer Mentorship

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.15 – 16.45 น.
ห้ อง 5301  ชัน้ 3 อาคารสนัน่ เกตุทศั น์ (อาคาร 5)
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : กลุม่ นวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม  (WHY I WHY)
รู ปแบบ : พูดเดี่ยวรายบุคคล คนละ 10 นาที (ลักษณะแบบ TED TALK / PechaKucha)
กระบวนการเมนเทอร์ คือ กระบวนการเรี ยนรู้ผา่ นความสัมพันธ์ที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ระหว่างเมนเทอร์ กบั เมนที เป็ นกระบวนการที่ท�ำให้
เกิดการเรี ยนรู้และพัฒนาทังด้
้ านการท�ำงานและด้ านภายในหรื อคุณลักษณะของเมนที ผู้ที่เป็ นเมนเทอร์ มีบทบาทส�ำคัญในการช่วยเหลือเมนทีให้
ประสบความส�ำเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้ วยการสนับสนุนการเรี ยนรู้และเอื ้ออ�ำนวยการเรี ยนรู้ตามความเหมาะสม โดยที่การรับผิดชอบต่อการก
ระท�ำและการตัดสินใจยังคงเป็ นของเมนที กระบวนการเรี ยนรู้เหมาะกับการใช้ ในการเรี ยนรู้ผา่ นการลงมือท�ำหลากหลายรูปแบบ และโครงการ
ระยะยาวกว่าหนึง่ เดือนจนถึงเป็ นปี เช่น การฝึ กงาน การท�ำโครงการ หรื อการท�ำงานอาสาสมัครระยะยาว
การเมนเทอร์ เป็ นกระบวนการที่ชว่ ยสร้ างเครื อข่ายทางสังคม ซึง่ ถือเป็ นความเข้ มแข็งเชิงสังคมให้ กบั เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ก�ำลังจะก้ าวสู่
โลกที่มีมากกว่าครอบครัวและโรงเรี ยน การได้ เรี ยนรู้โลกต่างมุมมองผ่านกระบวนการเมนเทอร์ จะช่วยให้ เยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดการเรี ยนรู้ด้วย
ตนเอง ประจักษ์ ในศักยภาพและความสามารถของตนเอง และพร้ อมที่จะลงมือท�ำสิง่ ดีๆ เพื่อตนเองและคนอื่น
การเป็ นเมนเทอร์ ไม่จ�ำเป็ นต้ องมีความรู้หรื อประสบการณ์เฉพาะด้ านมากนักก็ได้ ขึ ้นอยูก่ บั เป้าหมายในการเมนเทอร์ วา่ ต้ องการให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร ดังนัน้ ใครๆก็สามารถพัฒนาตัวเองเพื่อเป็ นเมนเทอร์ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราคนท�ำงานสนับสนุนเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ ทังในมิ
้ ตขิ องงานอาสาสมัครและมิตอิ ื่นๆ อาจลองพิจารณาน�ำกระบวนการเมนเทอร์ ไปใช้ หรื อลองจัดโปรแกรมอาสาสมัครที่เหมาะสมกับ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ในองค์กรของท่าน ไม่เพียงแต่เติมเติมเมนทีที่เป็ นเยาวชนคนรุ่นใหม่ แต่การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และความสัมพันธ์ที่เอื ้อต่อการ
เรี ยนรู้จะช่วยเติมเต็มความภาคภูมิใจให้ กบั เหล่าเมนเทอร์ ที่ได้ มีสว่ นช่วยให้ เยาวชนคนรุ่นใหม่ก้าวไปสูเ่ ส้ นทางของพวกเขาอย่างแข็งแรง

แนะน�ำวิทยากร
นายฮาริส มาศชาย
ผู้ก่อตังกลุ
้ ม่ ละครมาหยา/อาจารย์พิเศษ/วิทยากรอิสระด้ านสื่อและละครส�ำหรับ
เยาวชน จากความสนใจและประสบการณ์ในการท�ำกิจกรรมด้ านสื่อสมัยเรี ยน ทังใน
้
บทบาทเป็ นคณะท�ำงานกลุม่ /ชมรม ไปจนถึงการเป็ นผู้ก่อตังองค์
้ กรทางสังคมต่างๆ
ต้ องมีวิธีการดูแลและบริ หารจัดการทีมงานที่เรี ยกได้ วา่ เป็ นเยาวชนอาสาสมัคร อาจ
จะในบทบาทรุ่นพี่-รุ่นน้ อง หัวหน้ าองค์กร รวมไปถึงการเป็ นอาจารย์พิเศษ
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นายไพโรจน์ วิสุทธิวงศ์รัตน์
ครูพิเศษ/วิทยากร กระบวนกรอิสระด้ านพัฒนาเด็กเยาวชน/ที่ปรึกษาฝ่ ายกิจกรรม
องค์กรเพื่อสังคม (CSR) บริ ษัทล็อกซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) ในนามกลุม่ เฉพาะกิจจิต
อาสา เป็ นทังครู
้ และคนท�ำงานที่เกี่ยวข้ องกับเด็กเยาวชน มีความรู้ความเข้ าใจเด็ก
เยาวชน นักกิจกรรม ในประสบการณ์หลายมิตทิ ี่ต้องใช้ บทบาทการเป็ นพี่เลี ้ยง ที่
ปรึกษา เป็ นนักปั น้ และผู้ประสานที่ท�ำให้ เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างครูกบั นักเรี ยน

นางสาวพรเพ็ญ เธียรไพศาล
อาสาสมัครประจ�ำ กลุม่ นวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม/ก�ำลังศึกษาอยูค่ ณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง จากเด็กค่ายที่เกิดความประทับใจ แรงบันดาลใจ
จากพี่คา่ ย แล้ วผันตนเองร่วมติดตาม เรี ยนรู้เป็ นอาสาสมัครประจ�ำของกลุม่ why i
why ในหลากหลายบทบาท ภายใต้ การดูแล ให้ ค�ำปรึกษา การสนับสนุนด้ านความ
รู้สกึ จากพี่ๆ

ประเด็น อาสาสมัครกับสิ่งแวดล้อม

จิตอาสาสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตสีเขียว
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.15 – 16.45 น.
ณ  ห้ องประชุม 2-1  ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 10)
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : กรี นพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับ มูลนิธิสงิ่ แวดล้ อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (FEED)
รู ปแบบ : การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop)
น�ำเสนอ สถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมในระดับโลก มาจนถึงระดับประเทศ และบทบาทของอาสาสมัครในการช่วยกันขับเคลื่อนแก้ ไข
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมในหลากหลายระดับ   มาท�ำความรู้จกั กับงานอาสาสมัครด้ านสิง่ แวดล้ อม ที่มีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายระดับ และ
ร่วมก้ าวไปข้ างหน้ าด้ วยกันในการเป็ นอาสาสมัครเพื่อแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อม ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่ องอาสาสมัครกับประเด็น
ด้ านสิง่ แวดล้ อม ผ่านมุมมองของอาสาสมัครและเจ้ าหน้ าที่ในองค์กรมูลนิธิสงิ่ แวดล้ อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (FEED) และกรี นพีซเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ องค์กรที่อาสาสมัครมีบทบาทส�ำคัญในการสร้ างการเปลี่ยนแปลงด้ านสิง่ แวดล้ อม ผ่านการสร้ างความตระหนักรู้ การ
เปลี่ยนแปลงด้ านนโยบาย และการพัฒนาเป็ นอาสาสมัครระยะยาวส�ำหรับองค์กรด้ านสิง่ แวดล้ อม รวมถึงล้ อมวงเรี ยนรู้ประสบการณ์จากอาสา
สมัครตัวจริ งของทังสององค์
้
กรในช่วง Workshop การเป็ นอาสาสมัครขับเคลื่อนอนาคตสีเขียวเพื่อสิง่ แวดล้ อมมีอะไรมากว่าที่คดิ และให้
ประสบการณ์มากกว่าที่คณ
ุ คาด หากอยากรู้วา่ เป็ นอย่างไร ต้ องมาหาค�ำตอบด้ วยตนเอง
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แนะน�ำวิทยากร
คุณสุรัจนา กาญจนไพโรจน์
ผู้จดั การฝ่ ายขับเคลื่อนพลังมวลชน กรี นพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ท�ำงานอยูเ่ บื ้องหลังการขับเคลื่อนงานกิจกรรมมวลชนด้ านสิง่ แวดล้ อมต่างๆ กว่า 5
ปี ที่กรี นพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเยาวชน อาสาสมัคร และภาคีเครื อข่าย
เป็ นพลังที่ส�ำคัญ โดยผ่านการรณรงออนไลน์และออฟไลน์ผา่ นกิจกรรมรณรงค์ตา่ งๆ

คุณเหมือนดาว คงวรรณรัตน์
ผู้ประสานงานเยาวชน กรี นพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท�ำงานพัฒนาและการสร้ าง
องค์ความรู้อย่างยัง่ ยืนให้ กบั เด็กและเยาวชน ตังแต่
้ การปลูกฝั งจิตส�ำนึกในการรัก
และดูแลสิง่ แวดล้ อม ไปจนถึงออกมาท�ำงานรณรงค์เชิงสร้ างสรรค์ รวมถึงได้ เรี ยนรู้
เกี่ยวกับการปกป้องสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืนผ่านประสบการณ์จริ ง

คุณวัชรพล แดงสุภา
ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยัง่ ยืน กรี นพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อดีตอาสาสมัครอนุรักษ์ โลกใต้ ทะเลที่ผนั ตัวมาท�ำงานร่วมกับกรี นพีซ มีความสนใจ
ในเรื่ องสิง่ แวดล้ อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องเกษตรกรรมยัง่ ยืน

ธีรยุ ทธ ลออพันธ์พล
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมศึกษา มูลนิธิสงิ่ แวดล้ อมศึกษาเพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน (ประเทศไทย)
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Plenary Session : รายงานสถานการณ์งานอาสาสมัคร

ประเทศไทย นโยบายและกลไกการส่งเสริมงานอาสาสมัครระดับชาติ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 – 11.00 น.
ณ  ห้ องประชุม ปรี ดี พนมยงค์  ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  (อาคาร 7)
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : เครื อข่ายจิตอาสา
รู ปแบบ : การน�ำเสนองานวิจยั และเสวนา
ในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมาอาจกล่าวได้ วา่ เป็ นช่วงเวลาที่ “งานอาสาสมัคร” ได้ ลงรากฐานในสังคมไทยอย่างเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยมีปัจจัย
ส�ำคัญจาก “สถานการณ์ภยั พิบตั ”ิ ต่างๆอันเกิดขึ ้นเป็ นเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สึนามิ  (2547)  คือภัยพิบตั ิซงึ่ ถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
ปรากฏการณ์ “จิตอาสา” ซึง่ กลายมาเป็ นค�ำที่มีความหมายถึง อาสาสมัคร และ คุณค่า อันเกิดจากการท�ำงานอาสาสมัคร หลังเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ
สึนามิ ประเทศไทยยังเผชิญกับภัยพิบตั ขิ นาดใหญ่อีกหลายครัง้ อาทิ โคลนถล่ม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ (2549), น� ้ำท่วมใหญ่ เขตภาคกลาง (2553)
และน� ้ำท่วมใหญ่ กรุงเทพมหานคร (2554) เป็ นต้ น
ภัยพิบตั ใิ หญ่ที่เกิดขึ ้นแต่ละครัง้ เปลี่ยนรูปการท�ำงานอาสาสมัครรวมทังก่
้ อให้ เกิดอาสาสมัครหน้ าใหม่จ�ำนวนมาก ปรากฏการณ์ดงั กล่าว
อาจเรี ยกได้ วา่ เป็ น “กระแสอาสาสมัครขนาดใหญ่” (Volunteer Megatrend) เป็ นความตื่นตัวของประชาชนจ�ำนวนมากที่เข้ าไปมีสว่ นร่วมกับการ
เป็ นอาสาสมัครอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในสังคมไทย ลักษณะของอาสาสมัครในยุคใหม่ มีรูปแบบของการท�ำงานที่แตกต่างไปมาก เช่น รวม
กลุม่ อย่างรวดเร็ ว เน้ นท�ำกิจกรรมตอบสนองเฉพาะหน้ า, การท�ำงานอาสาสมัครมักเป็ นแบบเฉพาะกิจและตอบสนองสถานการณ์เฉพาะหน้ า,
อาสาสมัครยุคใหม่มกั ชอบงานอาสาสมัครที่ได้ ใช้ ศกั ยภาพของทักษะและความรู้ของตนเองมาท�ำงานอาสาสมัคร
ในด้ านนโยบายและกลไกของรัฐที่สนับสนุนการเป็ นอาสาสมัคร ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นได้ เกิดนโยบายใหม่ๆที่สง่ เสริ มการเป็ นอาสาสมัคร
ด้ วยเช่นกัน อาทิ วาระแห่งชาติด้านการให้ และการอาสาสมัคร (2550) ที่อนุญาตให้ ข้าราชการสามารถลาไปเป็ นอาสาสมัครได้ โดยไม่คดิ เป็ นวันลา
เป็ นจ�ำนวน 5 วัน, มติคณะรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการจัดตังศู
้ นย์อาสาสมัครแห่งชาติ (2555) เป็ นต้ น
จากสถานการณ์ดงั กล่าวเบื ้องต้ น จึงเป็ นที่มาของ งานวิจยั สถานการณ์งานอาสาสมัครประเทศไทย (State of Volunteerism in
Thailand) ซึง่ ต้ องการประมวลผลความเปลี่ยนแปลง, เหตุ-ปั จจัย ของการเปลี่ยนแปลง, ลักษณะการท�ำงานอาสาสมัครและลักษณะการบริ หาร
จัดการอาสาสมัครในยุคปั จจุบนั , ผลกระทบจากงานอาสาสมัครที่สร้ างการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนงานด้ านการพัฒนา (Volunteering for
Development) เพื่อน�ำเสนอภาพรวมของสถานการณ์งานอาสาสมัครในรอบ 10 ปี อันจะน�ำไปสูข่ ้ อเสนอของการพัฒนาและยกระดับงานอาสา
สมัครไทยในยุคต่อไป

แนะน�ำวิทยากร
นางสาวนันทินี มาลานนท์
ผู้จดั การเครื อข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network)
2551 – 2552 คณะท�ำงานจัดตังและขั
้
บเคลื่อน ศูนย์สง่ เสริ มการให้ และการอาสาช่วยเหลือ
สังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
2551 – 2554 ผู้จดั การศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
2552 – ปั จจุบนั อาจารย์พิเศษ วิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TU100)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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2555 – ปั จจุบนั คณะอนุกรรมการส่งเสริ มงานอาสาสมัครแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
2557 – ปั จจุบนั ผู้จดั การโครงการจัดตังศู
้ นย์อาสาสมัครแห่งชาติ, ภายใต้ ความร่วมมือของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ

นายวรดุลย์ ตุลารักษ์
ปั จจุบนั เป็ นนักวิจยั อิสระ ท�ำงานวิจยั ด้ านเศรษฐศาสตร์ และด้ านสังคม งานวิจยั ล่าสุด ได้ แก่ “การ
พัฒนายุทธศาสตร์ การสร้ างความเสมอภาคในการเข้ าถึงความยุตธิ รรม” โดย Sasin Institute for
Global Affairs (SIGA) สถาบันศศินทร์   “Thailand Precarious Work: An Assessment” ในวารสาร
American Behavioral Scientist เป็ นต้ น  ประสบการณ์ในอดีต เป็ นนักวิจยั สถาบันวิจยั เพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ ไอ) จบการศึกษาเศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ
เนบลาสกา (โอมาฮา) สหรัฐอเมริ กา และรัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ วีรบู รณ์ วิสารทสกุล
ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์ประจ�ำ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มีความสนใจใน
งานวิจยั และงานปฏิบตั ิการสนามที่เกี่ยวข้ องกับงานพัฒนา งานด้ านประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน
และงานประเมินผลโครงการพัฒนา

Miss Akiko Seto
President, International Association of Volunteer Effort, Japan
IAVE founded 1970  by a group of volunteers, registered as charity in USA. IAVE is a global
network of volunteers, volunteer organizations, national representatives and volunteer centers, with
members in over 70  countries, and in all world regions. (Special consultative status with UN
ECOSOC)
Aims; To promote, strengthen and celebrate the development of volunteering worldwide. IAVE is
only international organization for which this is the primary aim.

Miss Katie Turner
Global Research and Advocacy Advisor, Voluntary Service Oversea (VSO), UK
February 2013 – Present (2 years 3 months)London, United Kingdom
• Lead the development of policy based on research and reflection
• Develop and implement innovative approaches to research and advocacy
• Contribute to VSO’s influence on external policy and development debates and outcomes
• Ensure policy messages are consistent and are represented in Directorate objectives and
material
• Support the design and production of high quality research and published VSO research
reports in policy areas
• Produce policy and advocacy sections of relevant internal and external reports
• Work with colleagues on shared analysis and dissemination of advocacy, research and
programmes learning
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ประเด็น Professional Volunteer

อาสาสมัครวิชาชี พ : พัฒนาสังคมด้วยทักษะที่เรามี
Professional Volunteer : utilizing your talent to strengthen civil society.

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.15 – 12.30 น.
ณ  ห้ องประชุม 2-1 ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 10)
รู ปแบบ : น�ำเสนอกรณีศกึ ษาและเสวนา
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : TYPN (Thai Young Philanthropist Network) ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมสังคม G-Lab วิทยาลัยโลกคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
นอกเหนือจากงานอาสาสมัครส่วนใหญ่ที่ท�ำให้ เรามักนึกถึงการออกค่าย การสอนหนังสือเด็กๆ การปลูกต้ นไม้ การประดิษฐ์ อปุ กรณ์ให้
กับผู้ด้อยโอกาส ในหลายครัง้ เราต้ องละทิ ้งความถนัดที่เรามี ความรู้ที่เล่าเรี ยนมา และท�ำในสิง่ ที่เราไม่ค้ นุ เคย และบางทีเราก็ไม่สามารถท�ำมันได้ ดี
นัก  แต่ความจริ งแล้ ว ไม่วา่ เราจะเป็ นใครก็ตาม เราสามารถมีสว่ นช่วยเหลือสังคมได้ ทงนั
ั ้ น้ โดยใช้ สงิ่ ที่เรามีอยู่ ทักษะหรื อความช�ำนาญของเรา
สามารถก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ โลกใบนี ้ได้ เสมอ หากเรารู้จกั หยิบมาใช้ ในทางที่ดี
ห้ องอาสาสมัครวิชาชีพจะพาคุณไปรู้จกั กับผู้คนในนานาอาชีพ ที่ล้วนแต่สร้ างสรรค์สงิ่ ดีๆให้ กบั โลกใบนี ้ ในแบบที่พวกเขาถนัด ที่จะมา
ร่วมแบ่งปั นประสบการณ์พร้ อมตอบค�ำถามให้ กบั ผู้ที่สนใจ คุณศิริจิต ผดุงเกียรติกลุ อดีตผู้จดั การฝ่ ายการเงิน บริ ษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จะ
มาน�ำเสนอประสบการณ์ในการน�ำความรู้ความสามารถด้ านการเงินและการใช้ โปรแกรมไปพัฒนาองค์กรชุมชน โดยท�ำโครงการร่วมกับโรงเรี ยนมี
ชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์  อีกกรณีศกึ ษาจากคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
อ.วศิน สุวรรณรัตน์ คณบดีคณะนิตศิ าสตร์ , อ.ศุภวัชร์ มาลานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบัณฑิตศึกษา คณะนิตศิ าสตร์ และ อ.สุทธิชยั
งามชื่นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จะมาน�ำเสนอประสบการณ์ด้านการบู
รณาการรูปแบบการเรี ยนการสอนจากพื ้นฐานองค์ความรู้สกู่ ารปฎิบตั ิ ผ่านโครงการบริ การวิชาการของคณะและการให้ ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่มีคา่ ตอบแทน  และคุณเอด้ า จิรไพศาลกุล ผู้ก่อตังกลุ
้ ม่ TYPN (Thai Young Philanthropist Network) กลุม่ ของ
Professional Volunteers จากนานาอาชีพจะมาบอกเล่าประสบการณ์การประสานความร่วมมือของกลุม่ คนที่มีความสามารถจากนานาอาชีพ
ที่มาร่วมช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาขีดความสามารถองค์กรภาคสังคม ผ่านโครงการต่างๆมากมาย

แนะน�ำวิทยากร
คุณศิริจิต ผดุงเกียรติกุล
อดีตผู้จดั การฝ่ ายการเงิน บริ ษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย

อ.วศิน สุวรรณรัตน์
คณบดีคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

อ.สุทธิชัย งามชื่ นสุรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
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รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบัณฑิตศึกษา
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นคริ นทร์

คุณเอด้า จิรไพศาลกุล
ผู้ก่อตังกลุ
้ ม่ TYPN (Thai Young
Philanthropist Network)
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ประเด็น Volunteer Center

กลไกการบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา :
กรณีศึกษาการจัดตัง้ ศูนย์อาสาสมัคร (Volunteer Center)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.15 – 12.30 น.
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : เครื อข่ายจิตอาสา
ณ ห้ องไสว สุทธิพิทกั ษ์   ชัน้ 7 อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์ (อาคาร 6)
รู ปแบบ : เสวนา
ศูนย์อาสาสมัคร (Volunteer Center) เป็ นกลไกของการบริ หารจัดการอาสาสมัครในรูปแบบหนึง่ ซึง่ มีกระบวนการท�ำงานที่ดแู ล วงจร
การท�ำงานอาสาสมัคร (Volunteering  Cycle) คือ พัฒนางานอาสาสมัคร (Develop  volunteer opportunities),  สรรหาและคัดเลือกอาสาสมัคร
(Recruitment), เตรี ยมความพร้ อมก่อนการท�ำงาน (Pre-service Preparation), ติดตามและสนับสนุนการท�ำงานอาสาสมัคร (Volunteer
Supervision), รักษาอาสาสมัครให้ ยดึ โยงอยูก่ บั องค์กร (Retaining) และประเมินผลอาสาสมัคร (Evaluation)
การจัดตังและการด�
้
ำเนินงานของศูนย์อาสาสมัคร มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามลักษณะโครงสร้ างและเป้าหมายของการท�ำงาน อาทิ
ศูนย์อาสาสมัครแห่งชาติ (National Volunteer Center) ซึง่ จะท�ำหน้ าที่ของการประสานงานและเป็ นตัวกลางสนับสนุนและส่งเสริ มการเป็ นอาสา
สมัครของประเทศ, ศูนย์อาสาสมัครชุมชน (Community Volunteer Center) ซึง่ มีบทบาทส่งเสริ มให้ คนในชุมชนร่วมไม้ ร่วมมือในการดูแลและ
พัฒนาชุมชนของตนเองผ่านการท�ำงานอาสาสมัคร, ศูนย์อาสาสมัครมหาวิทยาลัย (University Volunteer Center) ซึง่ มีบทบาทของการส่งเสริ ม
และสนับสนุนให้ นกั ศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้ ใช้ ความรู้และทักษะความสามารถที่ตนเองถนัดไปบริ การสังคม ซึง่ อาจเป็ นทังส่
้ วนหนึง่
ของหลักสูตรการเรี ยนการสอน (Service Learning) หรื อ เป็ นกิจกรรมนอกห้ องเรี ยน (Extracurricular Activities) เป็ นต้ น

แนะน�ำวิทยากร

นางสาวนันทินี มาลานนท์
ผู้จดั การเครื อข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network)

2551 – 2552 คณะท�ำงานจัดตังและขั
้
บเคลื่อน ศูนย์สง่ เสริ มการให้ และการอาสาช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
2551 – 2554 ผู้จดั การศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
2552 – ปั จจุบนั อาจารย์พิเศษ วิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TU100) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555 – ปั จจุบนั คณะอนุกรรมการส่งเสริ มงานอาสาสมัครแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
2557 – ปั จจุบนั ผู้จดั การโครงการจัดตังศู
้ นย์อาสาสมัครแห่งชาติ, ภายใต้ ความร่วมมือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ และ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ

Miss Olivia Burgos

นายธรรมพล พรชฎาธร ศรีสุวรรณ

Learning Hub Manager, VSO
Bahaginan, Philippines

ปั จจุบนั -ผู้จดั การศูนย์อาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์-บริ หารจัดการอาสาสมัครกีฬา
เอเชี่ยนเกมส์/ศูนย์พกั พิงน� ้ำท่วม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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ประเด็น Volunteer Management

ระบบการบริหารงานอาสาสมัคร : งานเบื้องหลังกิจกรรมอาสาสมัคร
(Volunteering management: get behind the scene with some awesome volunteering)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.15 – 12.30 น.
ห้ อง 5301  ชัน้ 3 อาคารสนัน่ เกตุทศั น์ (อาคาร 5)
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ (VSO)
รู ปแบบ :  น�ำเสนอกรณีศกึ ษาและเสวนา
เมื่อมองว่าอาสาสมัครหรื อผู้น�ำความเปลี่ยนแปลงเป็ นตัวจักรส�ำคัญในการสร้ างความเป็ นพลเมือง สร้ างความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมได้ จึงมีการออกแบบและสร้ างระบบการบริ หารงานเพื่อให้ สนับสนุนหลักคิดนี ้ กลไกนี ้ถูกใช้ อย่างแพร่หลายในองค์กรที่เชื่อในหลัก
คิดนี ้ ระบบการบริ หารงานอาสาสมัคร (Volunteer management) เป็ นกระบวนการท�ำงานที่ดแู ล วงจรการท�ำงานอาสาสมัคร (Volunteering  Cycle) คือ พัฒนางานอาสาสมัคร (Develop  volunteer opportunities),  สรรหาและคัดเลือกอาสาสมัคร (Recruitment),
เตรี ยมความพร้ อมก่อนการท�ำงาน (Pre-service Preparation), ติดตามและสนับสนุนการท�ำงานอาสาสมัคร (Volunteer Supervision),
รักษาอาสาสมัครให้ ยดึ โยงอยูก่ บั องค์กร (Retaining) และประเมินผลอาสาสมัคร (Evaluation)  ขันตอนต่
้
างๆเหล่านี ้จะได้ รับการน�ำ
เสนอจากประสบการณ์จริ งของแต่ละองค์กร เห็นภาพการท�ำงานว่าทุกขันตอนมี
้
ความส�ำคัญในการส่งเสริ มความส�ำเร็จของโครงการ
We believe that volunteers are change makers. They are active citizenship who can change society for the better.
With this believe, organisations have carefully designed the management system which are wildly used to achieve organizational vision towards sustainable change. Volunteer management system consisted of developing volunteer opportunities, recruitment and assessment, pre-service preparation, in-placement service and volunteer supervision, volunteer
retaining and impact evaluation.  Each presented organisation will share these steps from their own experiences; elaborate where could go wrong and its consequences and the importance of each step to a successful programme.    

แนะน�ำวิทยากร
Ms. Barbara Fortunato
บรรณาธิการอิสระ และ ผู้ประเมินโครงการ จาก VSO ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
อดีตอาสาสมัคร VSO เป็ นผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกอาสาสมัครและ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
Barbara Fortunato: is a freelance editor, writer, and evaluator based in
Manila, Philippines. She worked with VSO for several years before volunteering herself in Vietnam and China.  Barbara continues to support VSO in
volunteer selection and training.
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คุณฉวีวรรณ ขวัญสุข
เจ้ าหน้ าที่โครงการครูอาสาเกื ้อฝั นเด็ก มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็ก เป็ นผู้ดแู ลโครงการ “ครู
อาสาเกื ้อฝั นเด็ก” ที่ท�ำร่วมกับเครื อข่ายจิตอาสาโดยให้ ความส�ำคัญกับระบบการ
จัดการอาสาสมัคร ซึง่ นอกจากจะช่วยพัฒนาการท�ำงานให้ มีระบบและมี
ประสิทธิภาพแล้ วยังช่วยพัฒนาตัวผู้ท�ำงานให้ ได้ เรี ยนรู้วา่ งานอาสาสมัครสามารถ
ช่วยพัฒนาให้ เกิดความยัง่ ยืนในทุกพื ้นที่ได้ เช่นกัน

คุณณิชา พิทยาพงศกร
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสรรหาผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง องค์กร ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
จบการศึกษาระดับปริ ญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านโทรคมนาคมจากสถาบัน
วิศวกรรมศาสตร์ ชนสู
ั ้ ง ENSEEIHT ประเทศฝรั่งเศส ปั จจุบนั เป็ นหนึง่ ในทีมงาน ทีช
ฟอร์ ไทยแลนด์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกผู้เข้ าร่วมโครงการ รวมถึง
ออกแบบกระบวนการคัดเลือกเพื่อค้ นหาบุคคลที่มีศกั ยภาพในการสร้ างการ
เปลี่ยนแปลง

ประเด็น Corporate Volunteering

งานอาสาสมัครกับทักษะจากภาคเอกชน :
Skill-based volunteerism

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.15 – 12.30 น.
ห้ องโสตทัศน์ ชัน้ 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์ (อาคาร 6)
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ (VSO)
รู ปแบบ :  การน�ำเสนอกรณีศกึ ษาและเสวนา
เวทีนี ้มีเป้าหมายการเรี ยนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อคิดและรูปแบบการท�ำงานในการสร้ างความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนเพื่อจุดมุง่ หมาย
ในการสร้ างความเข้ มแข็งในภาคประชาสังคม การมีสว่ นร่วมของอาสาสมัครจากภาคส่วนอื่นเช่น เอกชน, รัฐบาล หรื อ ภาคการศึกษา ในการใช้
ทักษะทางวิชาชีพขององค์กรหรื อตนเอง มาเติมช่องว่างให้ กบั ทางภาคประชาสังคม ซึง่ ท�ำให้ เกิดแรงบันดาลใจ ทักษะความเป็ นผู้น�ำ ความคิด
สร้ างสรรค์เพื่อกิจกรรมที่เปลี่ยนสังคมได้ เราเชื่อว่าเราสามารถต่อสู้กบั ความยากจนและความด้ อยโอกาสในสังคมได้ โดยการสร้ างศักยภาพให้ กบั
บุคคลและองค์กรต่างๆในประเทศก�ำลังพัฒนา งานอาสาสมัครเป็ นงานที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ คู นมาร่วมกันท�ำงาน เป็ นการให้ ผ้ คู นจากหลากหลาย
ความเชี่ยวขาญ ทักษะวิชาชีพ มาท�ำงานกับภาคประขาสังคม การใช้ ทกั ษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างๆ หรื อ ประสบการณ์ทางด้ าน
ธุรกิจมาใช้ ในงานอาสาสมัครนันเป็
้ นการช่วยเพิ่มศักยภาพและโอกาสในอนาคตให้ กบั องค์กรภาคประชาสังคมทังด้
้ านผลกระทบทางสังคมและ
ความยัง่ ยืนขององค์กร
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Learning Objectives : To exchange perspective and work model to create multi-sector partnership and strengthen civil
society’s governance and development of the country through professional volunteerism from private companies, government and
education sector. To share how the initiative empowers people from different sectors to understand and be more involved in social
change movement. We believe that we can fight poverty and disadvantage by strengthening the capacity of civil society organisations. Volunteering give opportunity to bring people together, placing skilled workers from a variety of professional backgrounds
with local civil society organisations. By sharing employee skills, expertise and experience, business can help chart out the future
for the best way to maximise both social impact and financial sustainability.

แนะน�ำวิทยากร
คุณซาแมนทา ลี (Samantha Lee Siu Ling)
President-Elect at Conjunct Consulting
Samantha has been involved with Conjunct Consulting since its
inception in 2011 in various functions. In 2012, she was a Project Leader
where she led a team of consultants to work with NPOs to create a strategy
and implementation plan that would address their specific needs. In 2013,
she helmed the Conjunct Consulting National University of Singapore (NUS)
Chapter as Chapter Director. During her tenure, she led a team of student
leaders to recruit, train and deploy over 70 volunteers. During that time, the
NUS Chapter expanded by 20% and saw a 60% increase in number of
volunteers. In 2015, Samantha will take over as President of Conjunct
Consulting and lead the organisation in its next phase of growth.

คุณหัทยา วงษ์แสงไพบู ลย์ (Hattaya Wongsaengpaiboon)
ผู้จดั การโครงการ องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ VSO
(Programme Manager VSO)
Hattaya Wongsaengpaiboon has a background in development
programmes and projects and particularly years of experience working with
professional volunteers and partnering with different types of organisations
from government agencies to community based organisations. She is
currently a Porgramme Manager at the VSO Asia Pacific Volunteering for
Development Programme. She also has research experience focused on
international development, and human rights; She holds a graduate
academic background in Law from Thammasat University, Thailand
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ประเด็น กระบวนการอาสาสมัครกับการสร้างความเป็นพลเมือง (2)

“กระบวนการสร้างพลเมืองเยาวชนสู่สังคมพลเมือง”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.15 – 12.30 น.
ณ  ห้ องทวี  บุญเกตุ ชัน้ 6 อาคารส�ำนักอธิการบดี
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
รู ปแบบ :  น�ำเสนอกรณีศกึ ษาและเสวนา
จุดเริ่ มต้ นของการเรี ยนรู้เพื่อสร้ างส�ำนึกพลเมือง โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา โดย สงขลาฟอรั่ม จ.สงขลา เริ่ มจาก 1) เยาวชนที่
มองเห็นสถานการณ์ในชุมชนแล้ วอยากมีสว่ นในการพัฒนาชุมชนบ้ านเกิด ทีมโคชสงขลาฟอรั่มจะลงไปที่ชมุ ชนของน้ อง ตังค�
้ ำถาม ชวนคิด ชวน
คุย ปลุกหัวใจในความเป็ นพลเมือง พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยงเพื่อให้ เข้ าใจสถานการณ์ปัญหา และช่วยพัฒนา “โจทย์” และ “เป้า
หมาย” โครงการเพื่อชุมชน ไปสู่ 2) การเติมความรู้และฝึ กทักษะในการบริ หารจัดการโครงการ (Project Management) เพื่อให้ โครงการพร้ อมที่จะ
ลงมือท�ำได้ จริ ง โดยมีพลเมืองผู้ใหญ่ที่เป็ นกรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยเติมเต็มความคิดเห็นอย่างรอบด้ าน 3) พลเมืองเยาวชนลงมือท�ำ
โครงการระยะเวลา 5-6 เดือน มีทีมโคชลงพื ้นที่ ชวนสรุปบทเรี ยนการท�ำกิจกรรม “ตังค�
้ ำถามเพื่อให้ น้องเกิดการทบทวนตัวเอง” เป็ นกระบวนการ
ฝึ กทักษะชีวิตและสร้ างจิตส�ำนึกพลเมืองที่เข้ มข้ น 4) การเรี ยนรู้ตวั อย่างพลเมืองและความเป็ นชุมชนเข้ มแข็ง และถอดบทเรี ยนดึง “คุณค่า”
โครงการ และ “คุณค่า” ที่ได้ เรี ยนรู้จากการท�ำงาน การพัฒนาตนเป็ นพลเมือง 5) พลเมืองเยาวชนแสดงผลงานต่อสาธารณะใน จ.สงขลาในงาน
เทศกาลการเรี ยนรู้ (Learning Festival)
จากพลเมืองเยาวชนที่มีทกั ษะชีวิต มีจิตส�ำนึกรักบ้ านเกิด และเปิ ดพื ้นที่ให้ ที่ปรึกษาได้ มาร่วมเรี ยนรู้ และท�ำให้ คนในชุมชน สถาบันการ
ศึกษา องค์กรต่างๆ ในชุมชนเกิดความสนใจร่วม เปลี่ยนวิธีคดิ วิธีการในการท�ำกิจกรรมแก้ ปัญหากับพลเมืองเยาวชน ในประเด็นต่างๆของเมือง
สงขลา ทังด้
้ านสิง่ แวดล้ อม ด้ านการศึกษา ด้ านศิลปวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ ชมุ ชน ที่ผ้ คู นหลากหลายร่วมลุกขึ ้นมาพัฒนาบ้ านเมือง ท�ำให้ เมือง
สงขลาได้ กลไกสร้ างพลเมืองเยาวชน ได้ พลเมืองของจังหวัด ที่พร้ อมจะสร้ างสังคมพลเมืองที่มีคณ
ุ ภาพ  ตัวอย่างพลเมืองเยาวชนสงขลาโรงเรี ยน
มหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา ที่สนใจประเด็นการพังทลายของหาดสมิหลา จึงท�ำโครงการหาดเพื่อชีวิต โดยกลุม่ Beach For life สร้ างเครื อข่าย
เยาวชน จ�ำนวน 9 สถาบันการศึกษาในเขตชุมชนเมืองสงขลา ศึกษาและเรี ยนรู้สภาพปั ญหาการกัดเซาะหาดทรายและรักษาระบบนิเวศน์หาด
ทรายโดยกระบวนการพูดคุยอย่างมีสว่ นร่วมในการระดมความคิดเห็น  และรวบรวมความคิดเห็นจัดท�ำเป็ นธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์ หาดสมิหลา
อย่างยัง่ ยืน  มีการลงนามข้ อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนธรรมนูญฯระหว่างเยาวชนกับเทศบาลนครสงขลา และประกาศใช้ ธร
รมนูญฯ ท่ามกลางเยาวชน 9 สถาบันและประชาชนเป็ นพยาน ท�ำให้ ภาคส่วนต่างๆ ปรับเปลี่ยนวิธีคดิ การแก้ ปัญหาหาดที่รับฟั ง / มีกระบวนการมี
ส่วนร่วมมากขึ ้น สามารถหยุดการท�ำลาย และฟื น้ พื ้นที่หาดให้ สามารถเป็ นพื ้นที่ของคนเมืองสงขลาได้

แนะน�ำวิทยากร
นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์
ปั จจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสงขลาฟอรั่ม  และเป็ นผู้บริ หารโครงการพลัง
พลเมืองเยาวชน  (The young Citizen) มีความเชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาชุมชนแบบ
มีสว่ นร่วม การเมืองภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน การเรี ยนรู้สื่อ
(Media Education) การเรี ยนรู้ระบบนิเวศหาดทรายและเครื อข่ายการท�ำงานแบบ
อาสาสมัครพลเมือง
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ประเด็น Disaster Preparedness and Volunteer (2)

“Next boxing day”

มองอนาคตของการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่เพื่อประเมินความเสี่ยง
และเตรียมการวางแผนรับมืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพในสังคมไทย
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.00 น.
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : มูลนิธิกระจกเงา
ณ  ห้ องประชุม 2-1  ชัน้ 2 อาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 10)
รู ปแบบ :  วงเสวนาระดมความคิดเห็น
จากเหตุการณ์ภยั พิบตั ใิ หญ่หลายครัง้ ที่ผา่ นมาในสังคมไทย พบว่าประชาชนหรื อภาคประชาชน เสนอตัวเข้ ามา กระท�ำเพื่อผู้อื่นในนาม
“อาสาสมัคร” น�ำตัวเองเข้ าสูเ่ งื่อนไขที่ตวั เองมีความล�ำบาก ต้ องเสียสละ ซึง่ ในปั จจุบนั สิง่ ที่สงั คมต้ องการคือ “อาสาสมัครมืออาชีพ” มากกว่าอาสา
สมัครเล่น ๆ ซึง่ ทุกสภาวะวิกฤติ จะเกิดการปรากฏของ อาสาสมัครเสมอ   หากประเมินภัยพิบตั ภิ ยั พิบตั ทิ างธรรมชาติและภัยพิบตั ทิ ี่มนุษย์สร้ าง
ขึ ้นแล้ ว พบว่าภัยพิบตั ทิ างธรรมชาตินนั ้ มีความรุนแรงและความถี่ที่สงู ขึ ้นเรื่ อยๆ ยกตัวอย่างเช่น อุทกภัยในเขตภาคกลาง โคลนถล่มทางและแผ่น
ดินไหวในภาคเหนือที่ผา่ นมา ยิ่งเมื่อพิจารณาจากข่าวสารการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางธรณีวิทยาของโลก ยิ่งไม่อาจวางใจได้ วา่ เมื่อเกิดแผ่นดิน
ไหว จะก่อให้ เกิดปั ญหากับสิง่ ก่อสร้ างใหญ่ๆ เช่น เขื่อน หรื ออ่างเก็บน� ้ำขนาดใหญ่ หรื อ ฯลฯ สังคมจะรับมืออย่างไรให้ หากปราศจากการเตรี ยม
ความพร้ อมที่ดี  ประสบการณ์จากพิบตั ภิ ยั ต่างๆที่กล่าวมาท�ำให้ พบว่า เมื่อใดก็ตามที่ภยั เหล่านันเกิ
้ ดขึ ้นความฉุกละหุก ความยากล�ำบาก ในการ
เข้ าไปด�ำเนินการช่วยเหลือ แก้ ไข ฟื น้ ฟู สถานการณ์ และ ประชาชนผู้ประสบกับภัยพิบตั ิ ในภัยพิบตั ิ และได้ พบความจริ งว่า กระบวนการจัดการ
เหล่านัน้ ในแง่ของการป้องกัน จ�ำเป็ นจะต้ องมีระบบการประเมิน-วิเคราะห์-ท�ำนายเพื่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
วงเสวนา Next boxing day จึงเป็ นการเชิญชวนให้ อาสาสมัคร ภาคประชาชน และบุคคลทัว่ ไป ร่วมกันระดมความคิดเห็นเรื่ องการมอง
อนาคตของการเกิดภัยพิบตั ขิ นาดใหญ่เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นในสังคมไทย และเมื่อเกิดขึ ้นในฐานะอาสาสมัคและภาคประชาชนจะมี
การรับมือและวางแผนการเตรี ยมการอย่างไรให้ มีประสิทธิภาพ

แนะน�ำวิทยากร
คุณสมบัติ บุ ญงามอนงค์
อดีตประธานมูลนิธิกระจกเงา และก่อตังและพั
้
ฒนา “ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสึนามิ” (Tsunami
Volunteer Center) ที่เขาหลัก  เป็ นผู้ก่อตังและพั
้
ฒนา ศูนย์ชว่ ยเหลือผู้ประสบภัยน� ้ำท่วม ภาค
ประชาชน มีบทบาทส�ำคัญในการสร้ างนวัตกรรมในการท�ำงานด้ านอาสาสมัครเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม
และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการอาสาสมัครในภาวะภัยพิบตั ิ

คุณปรเมศวร์ มินศิริ
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จ�ำกัด มีความสนใจทางด้ านเทคโนโลยี และการจัดการภัย
พิบตั ิ โดยมีบทบาทส�ำคัญเป็ นผู้จดั การศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม ThaiFlood.com และ
เป็ นอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของกสทช.
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ประเด็น Volunteering and Human Development

งานอาสาสมัครต่างประเทศ – นโยบายการสร้างคน
(Volunteering abroad and human development policy)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.00 น.
ณ  ห้ องทวี  บุญเกตุ ชัน้ 6 อาคารส�ำนักอธิการบดี
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ VSO
รู ปแบบ :  เวทีเสวนา
เวทีนี ้มีเป้าหมายการเรี ยนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อคิดและหลักนโยบายจากหลายๆประเทศซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว
ว่าเหตุใดถึงให้ ความส�ำคัญกับงานอาสาสมัครและผลักดันให้ เป็ นโครงการระดับชาติ ข้ อเรี ยนรู้ใดที่ประเทศไทยในฐานะที่ก�ำลังมีงาน
ด้ านอาสาสมัครอย่างจริ งจังและแพร่หลายควรน�ำไปปรับหากมีการพัฒนานโยบายด้ านงานอาสาสมัคร   อาสาสมัครเป็ นตัวจักรส�ำคัญ
ในการสร้ างความเป็ นพลเมือง สร้ างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ หลักคิดสากลนี ้เป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก ในหลายๆประเทศทัว่ โลกจึงมี
การออกนโยบายสนับสนุนงานอาสาสมัครไม่วา่ จะเป็ นรูปแบบงานอาสาสมัครชุมชน ภายในประเทศ หรื อ ระหว่างประเทศ เราจึงอาจ
เคยชาวต่างชาติที่ท�ำงานเป็ นอาสาสมัครอยูใ่ นชุมชนต่างๆในประเทศไทย ซึง่ ประเทศไทยนันอยู
้ ใ่ นฐานะประเทศผู้รับอาสาสมัครต่างชาติ
มาเป็ นเวลานาน ในโอกาสที่ดีนี ้ VSO จึงได้ เชิญตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศที่สง่ อาสาสมัครจากประเทศตัวเองมาท�ำงานใน
ประเทศไทย ทังจากประเทศอั
้
งกฤษ สหรัฐอเมริ กา ญี่ปนุ่ และเกาหลี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นเชิงนโยบาย หาก
ประเทศไทยจะใช้ โอกาสนี ้ในการเรี ยนรู้และพัฒนานโยบายด้ านงานอาสาสมัคร เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้ างพลเมืองใส่ใจสังคม และ
เป็ นการสร้ างทุนทางสังคมต่อไป
Learning Objectives : To exchange perspective and rational of policies around volunteering and the impact of this
policy from different countries that have implemented volunteering programme for many years and for Thailand, if we are
to move forward with this policy, what should be our learning from them.  
We believe that volunteers are change makers. They are active citizenship who can change society for the better
and this has been proved in many countries around the world. Many countries have national policy to provide support and
funding for people to volunteer either in their community, in country or outside their own country as they see it as a tool for
human development and create social capital. We might have come across foreigners who live and work in Thailand as
volunteers. In this fortunate occasion VSO has invited representatives from volunteer organisation from different countries
such as; the United States of America, the United Kingdom, Japan and Korea  to share their experiences and learning
about volunteering work.  They will also share perspective regarding policy development if we, Thailand, will take this
opportunity forward to encourage more enabling policy environment for volunteering towards active citizenship and create
social change.
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แนะน�ำวิทยากร
Kevin F. F. Quigley, Ph. D.
ผู้อ�ำนวยการ หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริ กาในประเทศไทย Peace Corps
Peace Corps Thailand Country Director

Mr. Makoto Oguma
Chief of Volunteer Program Coordinator,
Japan International Cooperation Agency (JICA)
หัวหน้ างานด้ านอาสาสมัคร องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปนุ่ JICA

Mr. Jin Sub Han
Country Director, Korea International Cooperation Agency (KOICA)
ผู้อ�ำนวยการ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี KOICA

Ms. Olivia Burgos (ผู ้ด�ำเนินรายการ)
Learning Hub Manager, VSO Bahaginan, Philippines
ผู้จดั การโครงการ องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
VSO Philippines
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ประเด็น การพัฒนามาตรฐานงานอาสาสมัครไทย
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ  ห้ องห้ อง 5301  ชัน้ 3 อาคารสนัน่ เกตุทศั น์ (อาคาร 5)
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : เครื อข่ายจิตอาสา
รู ปแบบ :  การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop)
ในห้ วงเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา จากสถานการณ์ภยั พิบตั ติ า่ งเป็ นจุดเปลี่ยนส�ำคัญ นับได้ วา่ เป็ นช่วงเวลาแห่งการเติบโต ของงานจิตอาสาใน
ประเทศไทย อย่างชัดเจน ถึงขันมี
้ การก�ำหนดแนวนโยบาย และกติกาที่ข้าราชการและพนักงานบริ ษัท สามารถไปท�ำงานอาสาสมัครโดยไม่คดิ เป็ น
วันลา ทังหน่
้ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ต่างช่วยกันจุดกระแส จิตอาสาให้ ขยายผลเป็ นวงกว้ างมากขึ ้น แต่ทว่า ในปั จจุบนั ปั ญหา
กลับไม่ได้ อยูท่ ี่ ไม่มีคนมาเป็ นอาสาสมัคร หรื อคนไม่มีจิตอาสา แต่กลับเป็ นการพัฒนาคุณภาพของงานอาสาสมัครให้ มีความพร้ อม และสามารถ
รับมือกับสถานการณ์ปัญหาที่ยากและซับซ้ อนมากขึ ้น ทังในสถานการณ์
้
ปกติและสถานการณ์ฉกุ เฉิน
คุณภาพของอาสาสมัคร เป็ นสิง่ ส�ำคัญที่จะช่วยให้ การปฏิบตั หิ น้ าที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อาสาสมัครสามารถที่
จะปฏิบตั งิ านได้ อย่างเต็มศักยภาพ อีกทังยั
้ งส่งผลต่อการแก้ ไขปั ญหา และการพัฒนาในภาพรวมอย่างยัง่ ยืนอีกด้ วย
การพัฒนามาตรฐานงานอาสาสมัครไทย จึงเป็ นการร่วมกันคิดและหารื อขององค์การที่มีประสบการณ์ด้านงานอาสาสมัครใน
ประเทศไทย ในการวางแนวทางร่วมกันในการพัฒนามาตรฐานงานอาสาสมัคร ร่วมสร้ างมาตรฐานความเข้ าใจในการท�ำงานอาสาสมัครอย่างมี
คุณภาพ รวมไปถึงการสร้ างแนวทาง (Guidelines) การพัฒนางานอาสาสมัครให้ เกิดความยัง่ ยืนในสังคมไทย อันจะท�ำให้ การท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างองค์กรและอาสาสมัครเกิดประสิทธิภาพ สร้ างผลกระทบที่ดีตอ่ สังคม และเกิดความยัง่ ยืนได้ มากยิ่งขึ ้น

แนะน�ำวิทยากร
นายอภิชาต ลือสกล
นักจัดกระบวนการอิสระ ในการออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและ
องค์กร รวมไปถึงการจัดกระบวนการ สรุปบทเรี ยน และการประเมินผลการเรี ยนรู้ขององค์กร
และโครงการพัฒนา

นางสาวนันทินี มาลานนท์
ผู้จดั การเครื อข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network)

2551 – 2552 คณะท�ำงานจัดตังและขั
้
บเคลื่อน ศูนย์สง่ เสริ มการให้ และการอาสาช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
2551 – 2554 ผู้จดั การศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
2552 – ปั จจุบนั อาจารย์พิเศษ วิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TU100) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555 – ปั จจุบนั คณะอนุกรรมการส่งเสริ มงานอาสาสมัครแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
2557 – ปั จจุบนั ผู้จดั การโครงการจัดตังศู
้ นย์อาสาสมัครแห่งชาติ, ภายใต้ ความร่วมมือของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ และ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ

นายศิริวัฒน์ คันทารส
ผู้ประสานงานฝ่ ายออกแบบกระบวนการเรี ยนรู้และฝึ กอบรม เครื อข่ายจิตอาสา เป็ นผู้ดแู ลใน
ส่วนของงานออกแบบ พัฒนากระบวนการและหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร นัก
จัดการอาสาสม้ คร รวมไปถึงกระบวนการถอดบทเรี ยนและจัดการความรู้อาสาสมัคร
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ประเด็น Volunteering in Digital Age

การท�ำงานอาสาสมัครในยุ คดิจิตอล
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.00 น.
ห้ องโสตทัศน์ ชัน้ 5 ศูนย์สนเทศและหอสมุด อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์ (อาคาร 6)
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE
รู ปแบบ :  เสวนาจากบทเรี ยนประสบการณ์ตรง
เวทีนี ้เป็ นการน�ำเสนอการใช้ เครื่ องมือ / เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงานอาสาสมัคร รวมถึง
การน�ำสื่อสังคมออนไลน์มาปรับใช้ ในการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ตัวอย่างวิธีการสื่อสารรณรงค์ด้านการอาสาสมัคร ผ่านการใช้
เทคโนโลยีตา่ งๆ ที่จะสามารถเข้ าถึงคนจ�ำนวนมาก ดึงดูดความสนใจ สร้ างความเข้ าใจ และน�ำพาไปสูก่ ารเข้ ามามีสว่ นร่วมในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมได้ เป็ นผลส�ำเร็จ โดยผู้เข้ าฟั งร่วมสามารถน�ำข้ อมูลที่ได้ ไปปรับใช้ หรื อเป็ นแนวทางในพัฒนาการท�ำงานอาสาสมัครได้   
น�ำเสนอกรณีศกึ ษาโดย คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้ก่อตังและผู
้
้ อ�ำนวยการฝ่ ายสร้ างสรรค์ องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE
องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE : Social Innovation Agency เป็ นองค์กรที่มีเป้าหมายในการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์
งานออกแบบ และศิลปะ โดยภารกิจหลักของ CreativeMOVEคืองานด้ าน นวัตกรรมสังคม ไม่วา่ การศึกษาวิจยั ออกแบบสร้ างสรรค์
และบริ หารจัดการโครงการ รวมถึงให้ คาปรึกษาองค์กรที่สนใจสร้ างการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มี ประสิทธิ์ภาพ ล่าสุด CreativeMOVEได้ รับเลือกให้ เป็ น 1 ใน100องค์กรจากทัว่ โลกใน GOOD 100 (Annual GOOD 100 list of global citizens and creative
change makers) อีกด้ วย

แนะน�ำวิทยากร
ธนบู รณ์ สมบู รณ์
ผู้ก่อตังและผู
้
้ อ�ำนวยการฝ่ ายสร้ างสรรค์ องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE
และยังเป็ นผู้ร่วมก่อตังเครื
้ ่ อข่ายอาสาสมัครฟื น้ ฟูประเทศไทย (SiamArsa) มีความ
เชี่ยวชาญพิเศษด้ านการสื่อสารสังคม การสร้ างเครื อข่าย
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ประเด็น Volunteering Impact Evaluation

งานอาสาสมัครกับการประเมินผล
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.00 น.
ห้ องไสว สุทธิพิทกั ษ์   ชัน้ 7  อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์ (อาคาร 6)
องค์ กรผู้รับผิดชอบ : องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ (VSO)
รู ปแบบ :  น�ำเสนอกรณีศกึ ษาและเสวนา
ระบบการประเมินและวัดผลการท�ำงานนันเป็
้ นส่วนงานที่ส�ำคัญมากในการท�ำงานด้ านการพัฒนา แต่ไม่ใช่ขนตอนที
ั้
่ท�ำเป็ นขัน้
ตอนสุดท้ ายของงาน แต่ต้องมีการวางแผนการเก็บข้ อมูลตังแต่
้ ชว่ งเริ่ มต้ นของโครงการ หากมีการเก็บข้ อมูลตามขันตอน
้
ข้ อมูลที่ได้ นนจะ
ั้
บอกเราถึงความก้ าวหน้ าและสามารถท�ำให้ เราตอบสนองต่อข้ อบกพร่องได้ ทนั ท่วงที  การวัดประเมินผลของงานอาสาสมัครนันสามารถ
้
แบ่งแยกออกเป็ น 2 ระดับที่ชดั เจน คือ 1) ประเมินความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับตัวอาสาสมัคร มักพูดถึงความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นหลังจากการ
ท�ำงานอาสาสมัคร ความพึงพอใจในการให้ การท�ำให้ เกิดการตระหนักรับรู้ถงึ ปั ญหาสังคม 2)ประเมินความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับ
พื ้นที่ท�ำงานของอาสาสมัคร ทังบุ
้ คคลากร, องค์กร และ ชุมชนที่อาสาสมัครท�ำงานด้ วย  
การเก็บข้ อมูลเพื่อให้ มองเห็นว่างานที่อาสาสมัครได้ ท�ำนัน้ ส่งผลให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงใดในสังคม  การได้ มาซึง่ ข้ อมูลเหล่า
นี ้ต้ องมีการวางแผนไว้ ตงแต่
ั ้ ชว่ งเริ่ มต้ นโครงการ และเก็บข้ อมูลโดยตลอดระยะเวลาด�ำเนินงาน และน�ำมาสรุปในตอนท้ ายเพื่อให้ เห็นผล
ที่แท้ จริ ง
ขันตอนต่
้
างๆเหล่านี ้จะได้ รับการน�ำเสนอจากประสบการณ์จริ งของแต่ละองค์กร เห็นภาพการท�ำงานและการใช้ ข้อมูลเพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้ จริ งอย่างไร
Learning Objectives : To literate the importance of monitoring and evaluation process in development work and it
is not the last process of the programme but it has to happen since the planning process. If it is done right, the information
from monitoring and evaluation will tell us the progress of work and enable us to response effectively to the arising concerns during the programme cycle.  The monitoring and evaluation process in volunteer programme are usually look at 2
level 1) change within volunteers themselves; satisfaction from volunteering, realization in social issues and become the
change in the society.  2)  changes in the programme; result from the work of volunteers and how it affect individual,
organisation and community on development issues.  
The data will inform if volunteer work contribute to sustainable changes in society.Each presented organisation will
share the process from their own experiences; elaborate the importance of this process and how to use the information to
inform programme to reach to its maximum potential.

งานประชุมระดับชาติ ด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่1
1st National Conference on Volunteerism
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

44

แนะน�ำวิทยากร
คุณราเมล ซานกาแลง (Mr. Ramel Sangalang)
ที่ปรึกษาด้ านประเมินผลประจ�ำภาคพื ้นเอเชียแปซิฟิค องค์การหน่วยอาสาสมัคร
อังกฤษ VSO
Monitoring and Evaluation Adviser, VSO Asia and Pacific, the Philippines
With 16 years of experience in development programs and
projects in the Philippines and within Asia Pacific Region from advisor to
management role.  In particular, have strong background in monitoring and
evaluation,  rights-based approach to development,  development management and governance,  natural resources management,  program management and organizational development.   Also, highly skilled in installation of
program monitoring and evaluation systems and framework,  policy and
operations research,  program designing,  country strategic planning,
country level and regional level assessments and quality assurance
compliance.  In addition to this, have proven capacity in grant management,  partnership development,  training and mentoring people, building
the capacity of international, national and local-based organizations in
program development and management and in the use of various research
methods in surveys, assessments, and program and project M&E.

อาจารย์วัลภา ฐาน์กาญจน์ (Lecturer, Walapa Tankarn)
ปั จจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จดั การแผนงานสถาบันวิจยั และพัฒนาสุขภาพภาคใต้ และ
เป็ นผู้จดั การโครงการบัณฑิตอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
Lecturer, Graduate volunteer programme, Prince Songkla university

คุณอธิ พิสุทธิพันธ์ (Mr. Athi Pisutpan)
หัวหน้ าฝ่ ายประเมินและวิจยั ผลสัมฤทธิ์ องค์กร ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
Head of evaluation and research, Teach for Thailand
ดูแลส่วนงานด้ านการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อตัวผู้เข้ าร่วมโครงการฯ และผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียอื่นๆ รวมถึงนักเรี ยนและโรงเรี ยน และดูแลด้ านการพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
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(Closing Session) แนวโน้มการพัฒนางานอาสาสมัครโลก

Global Volunteering Trend

ก�ำหนดการพิธีปิดการประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.15 – 16.45  น
ห้ องประชุมปรี ดี พนมยงค์ ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เวลา
15.15 – 16.00  

16.00 – 16.15
16.15 – 16.45

บรรยายพิเศษหัวข้ อ “แนวโน้ มการพัฒนางานอาสาสมัครระดับโลก”
(Global Volunteer Trend) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
• Dr. Kevin Quigley, Peace Corps Country Director
• Ms. Katie Turner, VSO Global Advocacy and Research
น�ำเสนอผลสรุปของการประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1
โดย นางสาวนันทินี มาลานนท์ ผู้จดั การเครื อข่ายจิตอาสา
เสวนา “ก้ าวต่อไปงานอาสาสมัครไทย”  
โดยผู้แทนจากองค์กรภาคีร่วมจัดงาน 3 องค์กร  

แนะน�ำวิทยากร
Kevin F. F. Quigley, Ph. D.
Peace Corps Thailand Country Director
ผู้อ�ำนวยการ หน่วยสันติภาพ สหรัฐอเมริ กาในประเทศไทย Peace Corps
Before becoming Peace Corps Country Director in Thailand, Kevin F. F. Quigley,
Ph.D., was President and CEO of the National Peace Corps Association (NPCA), a national
membership organization for the more than 200,000 former Peace Corps staff and volunteers, whose mission is to foster peace through service, education and advocacy. Quigley
has a life-long interest in Thailand.  He studied about Thailand as an undergraduate, was a
Peace Corps volunteer and later a Fulbright Senior Specialist here, wrote his doctoral
dissertation about Thai non-governmental organizations role in democratic development,
and speaks fluent Thai. Quigley has had extensive experience working on international
development and higher education issues in a variety of roles and contexts:  Director of
Public Policy at the Pew Charitable Trusts, Vice Chairman of the Advisory Committee on
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Voluntary Foreign Assistance for the U.S. Agency for International Development; Legislative
Director to Senator John Heinz, and Budget Examiner in the Office of Management and
Budget in the Executive Office of the President. Beginning July 1, 2015, Kevin will become
the ninth president of Marlboro College in Vermont.  Quigley is a member of the Council on
Foreign Relations and holds degrees from Georgetown University, Columbia University,
University College Dublin and Swarthmore College.

Miss Katie Turner
Global Research and Advocacy Advisor, Voluntary Service Oversea (VSO), UK
February 2013 – Present (2 years 3 months)London, United Kingdom
• Lead the development of policy based on research and reflection
• Develop and implement innovative approaches to research and advocacy
• Contribute to VSO’s influence on external policy and development debates and outcomes
• Ensure policy messages are consistent and are represented in Directorate objectives and
material
• Support the design and production of high quality research and published VSO research
reports in policy areas
• Produce policy and advocacy sections of relevant internal and external reports
• Work with colleagues on shared analysis and dissemination of advocacy, research and
programmes learning

นางสาวนันทินี มาลานนท์
ผู้จดั การเครื อข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network)
2551 – 2552 คณะท�ำงานจัดตังและขั
้
บเคลื่อน ศูนย์สง่ เสริ มการให้ และการอาสาช่วยเหลือ
สังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
2551 – 2554 ผู้จดั การศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
2552 – ปั จจุบนั อาจารย์พิเศษ วิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (TU100)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555 – ปั จจุบนั คณะอนุกรรมการส่งเสริ มงานอาสาสมัครแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
2557 – ปั จจุบนั ผู้จดั การโครงการจัดตังศู
้ นย์อาสาสมัครแห่งชาติ, ภายใต้ ความร่วมมือของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้ างเสริ มสุขภาพ
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บทความ สถานการณ์งานอาสาสมัครในประเทศไทย

โดย นันทินี มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา

การเปลี่ยนแปลงของงานอาสาสมัครไทยในรอบ 10 ปี
ในรอบ 10 ปี ที่ผา่ นมาอาจกล่าวได้ วา่ เป็ นช่วงเวลาที่ “งานอาสาสมัคร” ได้ ลงรากฐานในสังคมไทยอย่างเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยมี
ปั จจัยส�ำคัญจาก “สถานการณ์ภยั พิบตั ”ิ ต่างๆอันเกิดขึ ้นเป็ นเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   สึนามิ   คือภัยพิบตั ซิ งึ่ ถือเป็ น
จุดเริ่ มต้ นของปรากฏการณ์ “จิตอาสา” ซึง่ กลายมาเป็ นค�ำที่มีความหมายถึง อาสาสมัคร และ คุณค่า อันเกิดจากการท�ำงาน
อาสาสมัคร
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ เป็ นแรงบันดาลใจส�ำคัญที่ก่อให้ เกิดอาสาสมัครรุ่นใหม่ในสังคมไทยช่วงเกือบทศวรรษที่ผา่ นมา
สึนามิ  :  26 ธันวาคม 2547 ประเทศไทยได้ รับความเสียหายบริ เวณ 4 จังหวัด ชายฝั่ งทะเล
อันดามัน คือ พังงา ภูเก็ต กระบี่ และ ระนอง มีผ้ เู สียชีวิต ประมาณ 5 พันกว่าคน บาดเจ็บ 8
พันกว่าคน รวมทังท�
้ ำให้ คนต้ องพลัดถิ่นฐาน อีกจ�ำนวน 7 พันคน นับเป็ นภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สดุ ในประวัตศิ าสตร์ ของประเทศไทย
โคลนถล่ ม  :  22 พฤษภาคม 2549 น� ้ำป่ าและโคลนไหลถล่มบ้ านเรื อนประชาชนและตัด
เส้ นทางคมนาคมโดยสิ ้นเชิงในหลายพื ้นที่ ท�ำให้ อ�ำเภอลับแลและตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ต้อง
จมน� ้ำกว่าสองเมตรเป็ นครัง้ แรกใน ประวัตศิ าสตร์ ซึง่ ต้ องใช้ เวลาในการฟื น้ ฟูนานนับเดือน
และกว่า 3 ปี นับจากนัน้
น�ำ้ ท่ วมใหญ่ ปี 2553  :  น� ้ำท่วมใหญ่ในปี 2553 เป็ นจุดเริ่ มต้ นของมหาอุทกภัยที่หนักหนา
ส�ำหรับสังคมไทยในรอบหลายสิบปี และสืบเนื่องมาในปี 2554 ก็ได้ กลายเป็ นประวัตศิ าสตร์
ที่เกิดน� ้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและท�ำให้ จงั หวัดโดยรอบต้ องจมน� ้ำเกือบ
100
เปอร์ เซ็นต์ นานถึง 3 เดือน ซึง่ นับเป็ นเวลายาวนานที่สดุ ที่เคยเกิดขึ ้น
จากปรากฏการณ์ดงั กล่าว ก่อให้ เกิด “อาสาสมัครในภัยพิบตั ”ิ    ภัยพิบตั ใิ หญ่ที่เกิดขึ ้นใน
แต่ละครัง้ เปลี่ยนรู ปการท�ำงานอาสาสมัครรวมทังก่
้ อให้ เกิดอาสาสมัครหน้ าใหม่จ�ำนวน
มาก ปรากฏการณ์ดงั กล่าวอาจเรี ยกได้ วา่ เป็ น “กระแสอาสาสมัครขนาดใหญ่” (Volunteer
Megatrend) เป็ นความตื่นตัวของประชาชนที่ออกมาให้ การช่วยเหลือ หรื อลงมือกระท�ำ
การบางอย่างต่อส่วนรวมในสิง่ ที่ตนสามารถท�ำได้ ไม่วา่ จะเป็ นงานกู้ชีพ กู้ภยั , การช่วย
เหลือเยียวยา ฟื น้ ฟู, งานที่ใช้ ทกั ษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็ นต้ น
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จากเหตุการณ์สนึ ามิ มีการจัดตัง้ Tsunami Volunteer Center ที่จงั หวัดพังงา (25482550) เป็ นความพยายามครัง้ แรกของการบริ หารจัดการอาสาสมัครขนาดใหญ่ที่มี
ลักษณะแบบปั จจุบนั ทันด่วนและตอบสนองต่อการแก้ ไขปั ญหาในพื ้นที่จนกระทัง่ สิ ้น
สุดกระบวนการฟื น้ ฟู
ต่อเนื่องมายังเหตุการณ์โคลนถล่ม จ.อุตรดิตถ์ (พฤษภาคม 2549) หลังเหตุการณ์ สึ
นามิได้ สร้ างอาสาสมัครหน้ าใหม่จ�ำนวนที่มีความกระตือรื อร้ นต่อสถานการณ์ พิบตั ิ
และมี ค วามต่ อ เนื่ อ งในการไปช่ ว ยเหลื อ ผู้ ประสบภั ย ดิ น โคลนถล่ ม ครั ง้ ใหญ่ ที่
จ.อุตรดิตถ์  
น� ้ำท่วมใหญ่ (2553 และ 2554) นับเป็ นมหาอุทกภัย ที่สร้ างประวัตศิ าสตร์ งานอาสา
สมัครของประเทศไทยอีกครัง้ หลังจากภัยพิบตั สิ นึ ามิ เกิดการรวมตัวกันของบุคคล
ธรรมดาเพื่อเป็ นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย ท�ำให้ เกิดกลุม่ อาสาสมัครอิสระ
จ�ำนวนมากจากทัง้ 2 เหตุการณ์

บทบาทคนรุ่นใหม่กับงานอาสาสมัคร
จากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น มีคนรุ่นใหม่จำ�นวนมาก ที่ให้ความสนใจกับ
การออกมาเป็นอาสาสมัครซึ่งการทำ�งานของอาสาสมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีลักษณะ
เฉพาะดังต่อไปนี้
- รวมกลุ่มอย่างรวดเร็ว เน้นทำ�กิจกรรมตอบสนองเฉพาะหน้า
- มีลักษณะเฉพาะกิจ สนใจเฉพาะประเด็น
- มีศักยภาพของทักษะและความรู้ใหม่ๆ ในการทำ�งานอาสาสมัคร

อาสาสมัครยุ ค Social Media (I’M POSSIBLE)
ภัยพิบตั ิ ส่งผลให้ รูปแบบและพฤติกรรมการท�ำงานอาสาสมัครเปลี่ยนไปอย่างมาก
ทัง้ ตัวอาสาสมัคร และงานอาสาสมัคร  เช่น
- อาสาสมัครสามารถเป็ นคนธรรมดา  ไม่จ�ำเป็ นต้ องสังกัดองค์กร  อาจ
ไม่มีการจัดการ (Unorganized Volunteers)
- รวมตัวและสร้ างเครื อข่ายโดยใช้ เครื่ องมือเทคโนโลยีสื่อสาร ,อินเตอร์ เน็ต  
- มีความเชื่อว่าทุกอย่างสามารถ “เป็ นไปได้ ”มีความเชื่อมัน่ ในความคิด
และความสามารถของตนเอง
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ภาพรวมนโยบายระดับชาติที่สนับสนุนการเป็นอาสาสมัคร (พ.ศ. 2547-2557)

นโยบายอาสาสมัครระดับสากล
- องค์การสหประชาชาติกำ�หนดให้ปี พ.ศ.  2544 เป็นปีอาสาสมัครสากล เพื่อเน้น
ความสำ�คัญของงานอาสาสมัครและกระตุ้นให้คนในสังคม/ภาครัฐ/ภาคธุรกิจและองค์กร
เอกชน ร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุน ยกระดับและสร้างความเข้มแข็งให้แก่งาน
อาสาสมัครทั้งระดับบุคคล กลุ่ม และประชาชน
- ปี 2554  กำ�หนดให้เป็นปีฉลองครบรอบ 10 ปี  ของปี อาสาสมัครสากล เพื่อให้
เกิดการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ประชากรโลก เข้าใจถึงคุณค่าของอาสาสมัคร ผลกระทบ
เชิงบวกของงานอาสาสมัคร ฯลฯ
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นโยบายอาสาสมัครในระดับประเทศ
- 19 ธ.ค. 2543  คณะรัฐมนตรี (รัฐบาลชวน หลีกภัย) มีมติก�ำหนดให้ วนั ที่ 21 ต.ค. ของทุกปี เป็ นวันอาสาสมัครไทย
- 16 ต.ค. 2544  คณะรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) มีมติเห็นชอบปฏิญญาอาสาสมัครไทย และนโยบายการ
พัฒนาอาสาสมัคร
- ปฏิญญาอาสาสมัครไทย  :  มุง่ ให้ ความส�ำคัญกับบทบาทอาสาสมัคร งานอาสาสมัครและบทบาทของทุกภาค
ส่วนทังภาครั
้
ฐและเอกชนในการร่วมมือกันส่งเสริ มสนับสนุนและพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครให้ เข้ มแข็ง เพื่อประโยชน์ของ
สาธารณะชน

รายละเอียดที่สำ� คัญของปฏิญญาอาสาสมัครไทย

- บทบาทของอาสาสมัคร
- ความหมายของการเป็ นอาสาสมัคร
- การส่งเสริ มและสนับสนุนอาสาสมัคร
- การให้ มีกฎหมายหรื อกฎระเบียบรองรับสถานภาพของอาสาสมัคร
- ให้ มีการจัดตังคณะกรรมการที
้
่มีตวั แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องกับงานอาสาสมัคร เพื่อท�ำหน้ าที่
ก�ำหนดนโยบายแผนงานสนับสนุนงานอาสาสมัคร

นโยบายการพัฒนางานอาสาสมัคร

- จัดตังองค์
้ กรอาสาสมัครระดับชาติ โดยมีคณะกรรมการส่งเสริ มและประสานงานอาสาสมัครแห่งชาติ
- จัดตังสถาบั
้
นหรื อศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครทังในระดั
้
บชาติและระดับจังหวัด
- จัดตังศู
้ นย์อาสาสมัครระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับท้ องถิ่น
- ตังสภาอาสาสมั
้
ครแห่งชาติเป็ นองค์กรอิสระ
- 26 ต.ค. 2547 คณะรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึง่ ก�ำหนด
ให้ การมีจิตสาธารณะ เป็ นส่วนหนึง่ ของตัวชี ้วัดมาตรฐาน
- 30 ม.ค. 2550 คณะรัฐมนตรี (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) มีมติ ประกาศให้ ปี พ.ศ. 2550 เป็ นปี แห่งการให้ และการ
อาสาช่วยเหลือสังคม และก�ำหนดเรื่ องการให้ และการอาสาช่วยเหลือสังคมเป็ นวาระแห่งชาติ
- อนุญาตให้ ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐปฏิบตั งิ านอาสาสมัคร โดยไม่ถือเป็ นวันลา  และให้ ถือเป็ นวัน
ปฏิบตั ริ าชการได้ ไม่เกิน 5 วันท�ำการต่อปี
- 10 พ.ย. 2551 ได้ มีการออกระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการส่งเสริ มประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ.
2551 โดยหนึง่ ในจุดมุง่ หมายของการออกระเบียบดังกล่าว เพื่อส่งเสริ มอาสาสมัครเพื่อสังคม
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา โดย
ก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้ มีจิตใจดีงาม อยูใ่ นกรอบของศีลธรรมและมีจิตส�ำนึกสาธารณะ
- ปี 2554 ครบรอบ 10 ปี วันอาสาสมัครสากล มีการจัดงานร่วมกับ UNV อาทิ การจัดเวทีพฒ
ั นานโยบายส่งเสริ ม
งานอาสาสมัครไทย, การจัดงาน VOLUNTEER STREET FAIR เป็ นต้ น
- ปี 2555 มีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 มิถนุ ายน 2555 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ใน
การจัดตังศู
้ นย์อาสาสมัครแห่งชาติ
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นโยบายอาสาสมัครรายกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ปี 2548 เริ่ มโครงการอาสาสมัครเกษตรเพื่อเป็ นเครื อข่ายในการช่วยเหลือการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้
งานของชุมชนซึง่ เกี่ยวข้ องกับเกษตรหรื อสหกรณ์ โดยจ�ำแนกออกเป็ น 15 ประเภทตามสาขาที่มีความช�ำนาญ เช่น ครูบญ
ั ชี
อาสา อาสาสมัครชลประธาน ประมงอาสา เป็ นต้ น
- ปี 2551 มีการปรับปรุงระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วา่ ด้ วยการบริ หารงานอาสาสมัครเกษตร  เพื่อให้ เกิด
ความเหมาะสมและสามารถขับเคลื่อนการปฏิบตั งิ านอาสาสมัครเกษตรได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้น

กระทรวงยุตธิ รรม

- ปี 2529 ได้ เริ่ มส่งเสริ มให้ มีอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึง่ มีหน้ าที่ชว่ ยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการสืบเสาะข้ อเท็จ
จริ งของผู้ต้องขัง  
- ปี 2548 ได้ ก�ำหนดให้ มี อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพซึง่ มีบทบาทในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้
เพื่อกระตุ้นให้ ประชาชนและประชาชนตระหนักในด้ านสิทธิเสรี ภาพตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ    

กระทรวงศึกษาธิการ

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 ก�ำหนดการจัดการเรี ยนการสอนที่ท�ำให้ นกั เรี ยนมีจิตสาธารณะ เป็ น
จุดมุง่ หมายหนึง่ ของการศึกษา และก�ำหนดให้ โรงเรี ยนบรรจุการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานอาสาสมัคร เป็ นกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
- ปี 2551 จัดให้ มีอาสาสมัครส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเสริ มสร้ างโอกาสในการ
เรี ยนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิตของประชาชนและส่งเสริ มให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของประชาชนใน
ชุมชน ผ่านรูปแบบอาสาสมัคร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริ มการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
- ปี 2546 ได้ เริ่ มโครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์(อพม.) เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ ภาค
ประชาชนได้ มีสว่ นร่วมในการเป็ นกลไกในการเชื่อมประสานการส�ำรวจติดตามรายงานสถานการณ์ทางสังคม
- ปี 2550 มีการก�ำหนดมาตรฐานและรับรองมาตรฐานของอาสาสมัคร
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กระทรวงสาธารณสุข

- ด�ำเนินการให้ มีอาสาสมัครสาธารณะสุขประจ�ำหมูบ่ ้ านมาตังแต่
้ ปี 2520 ซึง่ อาสาสมัครสาธารณะสุขประจ�ำหมูบ่ ้ าน
(อสม.) จะเป็ นผู้ที่มีบทบาทในการเป็ นผู้น�ำด�ำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
- ปี 2552 รัฐบาลได้ ก�ำหนดนโยบายให้ คา่ ตอบแทน อาสาสมัครสาธารณะสุขประจ�ำหมูบ่ ้ าน (อสม.) รายเดือน เดือนละ
600 บาท
- ปี 2554 มีการออกระเบียบกระทรวงสาธารณะสุขว่าด้ วยอาสาสมัครสาธารณะสุขประจ�ำหมูบ่ ้ าน เพื่อให้ การบริ หาร
งานอาสาสมัครเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระทรวงมหาดไทย

- ปี 2522 มีการจัดตังอาสาสมั
้
ครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนขึ ้นทุกเขตในกรุงเทพมหานครและทุกอ�ำเภอทัว่ ราชอาณาจักร
เพื่อช่วยเหลือในการป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
- ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน พ.ศ. 2547
- ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน พ.ศ. 2553

กระทรวงการต่ างประเทศ

- ปี 2546 เริ่ มโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand-FFT) ซึง่ เป็ นการริ เริ่ มจัดส่งอาสาสมัครเพื่อไทยไป
ปฏิบตั งิ านในต่างประเทศ โดยเน้ นประเทศในกลุม่ ประเทศเพื่อนบ้ านและประเทศที่รัฐบาลไทยให้ ความส�ำคัญในการร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ ซึง่ ในแต่ละปี จะมีการคัดเลือกอาสาสมัคร เข้ าไปท�ำงานเป็ นอาสาสมัครในสี่สาขา คือ 1).ด้ านสาธารณะสุข  2).เกษตร  
3).ฝี มือแรงงาน  4). ศึกษาพัฒนาชนบท
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม
- ปี 2550 ได้ ออกระเบียบให้ มีอาสาสมัครพิทกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมหมูบ่ ้ านขึ ้น เพื่อส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการสงวน บ�ำรุงรักษาและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุล รวมทังมี
้ สว่ นร่วมในการส่งเสริ มบ�ำรุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิง่ แวดล้ อม  
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สถานการณ์องค์กรอาสาสมัครในประเทศไทย
รู ปแบบการจัดตัง้ องค์กรแบ่งออกเป็น 3 รู ปแบบหลักๆ ได้แก่
1. ราชการ
2. องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
3. กลุ่มอิสระ (Voluntary Group)
ประเภทของงานอาสาสมัคร
1. อาสาสมัครเป็ นทางการ

2. อาสาสมัครไม่ เป็ นทางการ

เช่น  
เช่น
     - อาสาสมัครภาคราชการ
     - กลุม่ อาสาสมัครอิสระ
     - อาสาสมัครขององค์กรสาธารณประโยชน์อาสาสมัคร
ของ NGOs
     - อาสาสมัครจากองค์กรระหว่างประเทศ
ลักษณะส�ำคัญ
     - มีแผนงานอาสาสมัคร
     - มีการท�ำงานร่วมกับองค์กร
     - งานสอดคล้ องกับโครงสร้ างและพันธกิจขององค์กร

ลักษณะส�ำคัญ
     - ตอบสนองอย่างทันท่วงที
     - ไม่ต้องขึ ้นกับองค์กรใด
     - ไม่มีโครงสร้ างองค์กร
     - ปรับเปลี่ยนรูปแบบงานได้ ตลอด
     - ใช้ ทกั ษะที่มีอยูแ่ ล้ วของอาสาสมัคร

บทบาทของอาสาสมัคร

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร

   - การให้ บริ การโดยตรง
   - การสนับสนุนการท�ำงาน
   - การเป็ นสมาชิกองค์กร/ร่วมงานรณรงค์
   - การเป็ นเสมือนผู้ร่วมงาน

   - การให้บริการโดยตรง
   - การเพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่
   - การเพิ่มศักยภาพให้ระบบองค์กร
   - การเพิ่มศักยภาพการทำ�งานในระดับสถาบัน
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ตัวอย่าง บทบาทอาสาสมัครและการมีส่วนร่วม
1) การให้ บริ การโดยตรง
2) การสนับสนุนการท�ำงาน,
เพิ่มศักยภาพให้ เจ้ าหน้ าที่,
เพิ่มศักยภาพให้ องค์กร
3) การเป็ นสมาชิกองค์กร/ร่วมรณรงค์
เพิ่มศักยภาพองค์กรในเชิงสถาบัน

ช่วยดูแลผู้พิการ, อ่านหนังสือเสียง, ช่วยดูแลเด็กในบ้ านพักเด็ก, ท�ำความ
สะอาด,ปรับภูมิทศั น์,สร้ างบ้ าน, กู้ชีพ กู้ภยั , ดูแลและรักษาผู้ป่วย, ดูแลผู้สงู
อายุ, สอนหนังสือ, อาสาสมัครภัยพิบตั ิ
อาสาสมัครหน่วยงานราชการต่างๆ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานขององค์กร
เฉพาะประเด็น, ท�ำสื่อประชาสัมพันธ์,ท�ำเว็บไซต์, อบรมทักษะการท�ำงาน
เฉพาะทาง เช่น การเงิน การบริ หารจัดการ, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น แพทย์
นักโภชนาการ ทนายความ วิศวกร สถาปนิก  เพื่อช่วยเหลือเฉพาะทางแก่
องค์กร
ร่วมรณรงค์ประเด็นการขับเคลื่อนงานขององค์กร เช่น อาสาสมัครสิง่ แวดล้ อม,
อาสาสมัคร HIV AIDS, อาสาสมัคร, อาสาสมัครการละคร, อาสาสมัคร
เป็ นต้ น

อาสาสมัครภาคราชการ

ได้ แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ ้ าน, อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์, อาสาสมัครพัฒนาชุมชน, อาสาสมัครคุมประพฤติ,อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจ�ำหมูบ่ ้ าน, อาสา
สมัครแรงงาน, อาสายุวกาชาด, อาสาสมัครพิทกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม, ยุวประมง, หมอดินอาสา, วุฒิ
อาสาธนาคารสมอง, อาสาสมัครดูแลผู้สงู อายุที่บ้าน, อาสาสมัครพิทกั ษ์ สทิ ธิเด็กและเยาวชน,อาสาพัฒนาสังคมช่วยเหลือ
คนพิการ,อาสาสมัครท้ องถิ่นดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม,อาสาสมัครวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี,อาสาสมัครยุตธิ รรม
ชุมชน เป็ นต้ น
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องค์กรพัฒนาเอกชน

ได้ แก่ องค์กรสาธารณประโยชน์  ตัวอย่าง เช่น อาสาสมัครสภากาชาดไทย,อาสาสมัครสภาสังคมสงเคราะห์ฯ,อาสายุว
กาชาด,อาสาสมัครวางแผนครอบครัว,อาสาสมัคร พอ.สว.,อาสาสมัครมูลนิธิชว่ ยคนปั ญญาอ่อนฯ,อาสาสมัครป่ อเต็กตึง๊ ,อาสา
สมัครร่วมกตัญญู,อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย,อาสาสมัครผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์,ลูกเสือชาวบ้ าน เป็ นต้ น
NGOs  ตัวอย่าง เช่น มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม,มูลนิธิกระจกเงา,สหทัยมูลนิธิ,กรี นพีซ, เครื อข่ายพุทธิกา,มูลนิธิพทุ ธฉือจี ้
(ประเทศไทย),มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ,มูลนิธิเด็ก,มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก,มูลนิธิสื่อชาวบ้ าน,มูลนิธิเพื่อนหญิง,มูลนิธิศนู ย์พิทกั ษ์
สิทธิเด็ก,สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย,มูลนิธิครูสร้ างสรรค์,มูลนิธิสขุ ภาพไทย,มูลนิธิที่อยูอ่ าศัย,มูลนิธิเกื ้อฝั นเด็ก,มูลนิธิ
ฮักเมืองน่าน,สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม,มูลนิธิชมุ ชนสงขลา,มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก , มูลนิธิดวง
ประทีป,มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม  เป็ นต้ น

องค์กรระหว่างประเทศ

ตัวอย่าง เช่น Peace Corps, Voluntary Service Oversea (VSO),Korea International Cooperation Agency (KOICA),
Japan International Cooperation Agency (JICA),Australian Volunteer International (AVI), United Nation Volunteer,
UNESCO (UNV)

กลุ่มอาสาสมัครอิสระ

ได้ แก่ กลุม่ ซ.โซ่ อาสา, กลุม่ ดินสอสีร้ ุง, กลุม่ โรงบ่มอารมณ์สขุ , Bangkok Charity Orchestra, บางกอกเรนโบว์, Design for
Disaster, ชมรมกรุงไทยอาสา, ชมรมดนตรี กวี ศิลป์ ไทยพีบีเอส, กลุม่ ใบไม้ , รู้ส้ ู Flood, อาสาสมัครฟื น้ ฟูประเทศไทย (Siam
Arsa), อาสาดุสติ    

กระแสความสนใจงานอาสาสมัครปัจจุบัน
จากการส�ำรวจของเครื อข่ายจิตอาสา ผ่านเว็บไซต์เครื อข่ายจิตอาสา www.volunteerspirit.org และ Facebook :
https://www.facebook.com/Jitasa  พบว่าประเภทกิจกรรมอาสาสมัครที่ได้ รับความสนใจและเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั ได้ แก่  
• อาสาสมัครต่างแดน  เช่น กิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม, การไปช่วยงานเทศกาลต่างๆ ในต่างประเทศ เป็ นต้ น
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• งานฝี มือ/หัตถกรรม เช่น การถักผ้ าพันคอ ท�ำสมุด ท�ำงานฝี มือ เพื่อน�ำไปส่งต่อบริ จาคแก่ผ้ ยู ากไร้

• ช่วยเหลือผู้พิการ / ไร้ ความสามารถ  เช่น กิจกรรมอ่านหนังสือเสียงให้ คนตาบอด, กิจกรรมการต่อรถเข็นเพื่อคนพิการ, การ
เป็ นอาสาสมัครช่วยดูแลคนพิการ เป็ นต้ น

• ส่งเสริ มการศึกษา เช่น กิจกรรมครูอาสาสมัคร ทังระยะสั
้
นจนถึ
้
งระยะยาว ที่ไปสอนหนังสือ หรื อจัดกระบวนการเรี ยนรู้แก่
เด็กๆ

• ฟื น้ ฟูสงิ่ แวดล้ อม เช่น กิจกรรมปลูกป่ า ฟื น้ ฟู ปลูกปะการัง, เก็บขยะ, งานรณรงค์ด้านสิง่ แวดล้ อมต่างๆ เป็ นต้ น
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• เด็กในสถานสงเคราะห์ : องค์กรด้ านเด็กก็มีกิจกรรม ที่รับอาสาสมัครไปดูแลเด็ก, สอนการบ้ านเด็ก, นวดเด็ก เป็ นต้ น

• สนับสนุนงานเฉพาะกิจ : เช่นกิจกรรมงานมหกรรมหรื องานประชุมขนาดใหญ่ที่มีการรับอาสาสมัครไปช่วยกิจกรรม
ต่างๆภายในงาน

แนวทางการพัฒนางานอาสาสมัคร
การพัฒนาองค์ กรด้ านงานอาสาสมัคร
• องค์กรด้ านการพัฒนาเชิงประเด็นที่มีอาสาสมัคร (NGOs involved volunteers)
• ติดตังระบบจั
้
ดการอาสาสมัคร (Volunteer Management) เพื่อเสริ มศักยภาพการท�ำงานขององค์กรและสร้ าง
   การรับรู้แก่สาธารณะที่กว้ างขวางมากขึ ้น
• สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้ านการจัดกระบวนการเรี ยนรู้แก่อาสาสมัคร
• พัฒนาโครงการอาสาสมัครที่ตอบสนองต่อความจ�ำเป็ นของสังคม
• องค์กรอาสาสมัคร (Volunteer Organization)
• สนับสนุนการสร้ างนักจัดการอาสาสมัคร (Volunteer Manager) เพื่อไปหนุนเสริ มการจัดการอาสาสมัครแก่
   องค์กรต่างๆเชิงพื ้นที่และเชิงประเด็น
• ขยายแนวคิดเรื่ องงานอาสาสมัครไปสู่ Sector ต่างๆของสังคม เพื่อสร้ างการมีสว่ นร่วมของคนในสังคมกับการ
   พัฒนาประเทศ
• องค์กรประสานงานและสนับสนุนระบบงานอาสาสมัคร (Coordinating & Supporting Organization)
• สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้ านงานอาสาสมัครภาคส่วนต่างๆ
• รวบรวมข้ อมูลองค์กรอาสาสมัครและงานอาสาสมัครอย่างเป็ นระบบ
• พัฒนาเครื่ องมือและความรู้สนับสนุนการท�ำงานอาสาสมัครแก่องค์กรต่างๆ
• รณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้ างความเข้ าใจในบทบาทอาสาสมัครและคุณค่าของงานอาสาสมัคร
   ต่อสังคม
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จัดท�ำโดย เครือข่ายจิตอาสา
เครือข่ายจิตอาสา
Volunteerspirit Network

ที่อยู่ :
ส�ำนักงาน  :
เว็บไซต์ :
Facebook :

องค์กรรับผิดชอบ
ร่วมกับองค์กรภาคีได้ แก่

เกิดขึ ้นจากการรวมตัวขององค์กรและกลุม่ คนท�ำงานภาคสังคม ที่เห็นความส�ำคัญของงานอาสา
สมัครและต้ องการสืบสานกระแสพลังน� ้ำใจที่มีอาสาสมัครจ�ำนวนมากที่เดินทางไปช่วยผู้ประสบภัย
สึนามินบั แต่ชว่ งต้ นปี 2548 เครื อข่ายจิตอาสามุง่ ประสานความร่วมมือ และเสริ มพลังการท�ำงาน
ขององค์กรที่ท�ำงานด้ าน อาสาสมัครและการให้ ในประเทศไทย รวมทังพั
้ ฒนากลไกการท�ำงานที่จะ
สนับสนุนให้ เกิดค่านิยมและวิถีของสังคมที่ให้ ความส�ำคัญกับการอาสาสมัครและมีสว่ นร่วมรับผิด
ชอบต่อสังคม

2044/21 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กทม. 10310
โทร  02-319-5017
www.volunteerspirit.org
https://www.facebook.com/Jitasa

เครื อข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) : องค์กรประสานงานกลาง
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- ส�ำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันคลังสมองของชาติ
- มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
- มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
- มูลนิธิสงิ่ แวดล้ อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประเทศไทย
- มูลนิธิกระจกเงา
- องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ Voluntary Service Overseas (VSO)
- กลุม่ นวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม
- โครงการธนาคารจิตอาสา
- เครื อข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย
- องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE
- มูลนิธิเพื่อคนไทย
- กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส�ำนักงานประเทศไทย)
- ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
- Thai Young Philanthropist Network (TYPN)
- ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
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