1st National Conference on Volunteerism

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักการและเหตุผล
อาสาสมัคร เป็ นภาคส่วนส�ำคัญในการมีสว่ นช่วยแก้ ไขปั ญหาสังคม รวมถึงการท�ำงานด้ านการพัฒนา
ประเทศในมิตติ า่ งๆ นับตังแต่
้ ภยั พิบตั สิ นึ ามิในปี 2547 ที่เป็ นจุดเริ่ มต้ นของกระแสความเคลื่อนไหวด้ านการท�ำงาน
อาสาสมัครในประเทศไทย จนถึงปั จจุบนั ที่ผ้ คู นในสังคมหันมาสนใจการท�ำงานอาสาสมัครเพิ่มมากขึ ้น อาสาสมัคร
มีบทบาทส�ำคัญในการเข้ าไปช่วยเสริ มเติมเต็มให้ กบั งานพัฒนาในหลากหลายภาคส่วนและหลากหลายประเด็น
อาทิ อาสาสมัครในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ ที่เมื่อเกิดเหตุก็จะมีอาสาสมัครจ�ำนวนมากที่น�ำทักษะความรู้เข้ าไปให้
ความช่วยเหลือ, งานอาสาสมัครในภาคการศึกษา ที่ก�ำลังเติบโตดังจะเห็นได้ วา่ ในปั จจุบนั เกิดหลักสูตรการเรี ยน
การสอนทังกิ
้ จกรรมในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยนสนับสนุนให้ เด็กออกไปท�ำงานอาสาสมัครมากขึ ้น, งานอาสา
สมัครกับประเด็นทางสิง่ แวดล้ อม ที่คอ่ นข้ างเป็ นที่นิยมสอดรับกับสภาวะปั ญหาสิง่ แวดล้ อมที่เกิดขึ ้นทัว่ โลก  รวม
ถึงการท�ำงานอาสาสมัครในประเด็นทางสังคมอื่นๆ ซึง่ อาจผูกโยงอยูก่ บั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ หรื อปั จเจกบุคคลที่มีแนวโน้ มในการรวมตัวกันอย่าง
อิสระมากขึ ้น ซึง่ การท�ำงานอาสาสมัครที่เกิดขึ ้นในภาคส่วนต่างๆนี ้ มีการสะสมประสบการณ์ องค์ความรู้ เครื่ องมือ
ในการท�ำงาน อันจะเป็ นประโยชน์หากได้ ถกู น�ำมาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน หรื อน�ำความรู้ไปต่อยอดการท�ำงานใน
สังคม
จากมติคณะรัฐมนตรี ซึง่ ได้ มีการประชุมปรึกษาเรื่ องแนวทางการพัฒนางานอาสาสมัครไทยเมื่อวันที่
29 มีนาคม 2555 และลงมติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เสนอ โดยสาระส�ำคัญของ
มติคณะรัฐมนตรี เพื่อการพัฒนางานอาสาสมัครไทย คือ การจัดตังองค์
้ กรประสานงานอาสาสมัครระดับชาติ
(National Coordinating Agency of Volunteering) ขึ ้นเพื่อเป็ นหน่วยงานกลางในการประสานงานเชื่อมโยง
องค์กรอาสาสมัครทุกภาคส่วน รวมทังมี
้ บทบาทในการเป็ นศูนย์ความรู้ ข้ อมูลข่าวสาร และการเรี ยนรู้งานอาสา
สมัครของไทย  ฉะนันเพื
้ ่อให้ การด�ำเนินงานเป็ นไปอย่างมีทิศทางดังกล่าว เครื อข่ายจิตอาสา ในฐานะผู้แทนภาค
ประชาสังคมในคณะอนุกรรมการส่งเสริ มงานอาสาสมัครแห่งชาติ รวมถึงเป็ นภาคส่วนที่ท�ำงานขับเคลื่อนใน
โครงการจัดตังองค์
้ กรประสานงานอาสาสมัครระดับชาติ (National Volunteer Coordinating Agency) ได้ เล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญในส�ำรวจสถานการณ์งานอาสาสมัครของสังคมไทยในภาพรวม ไปจนถึงการน�ำเอาองค์ความรู้ที่มี
อยูจ่ ากการท�ำงานด้ านอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาในภาคส่วนต่างๆของสังคม เพื่อน�ำไปสูก่ ารยกระดับการท�ำงาน
อาสาสมัครซึง่ เชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศไทย  ด้ วยความตังใจดั
้ งกล่าวจึงเป็ นที่มาของการจัด “งานประชุม
ระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครัง้ ที่ 1”  (National Conference on Volunteerism)  ภายใต้ แนวคิดเรื่ อง “งาน
อาสาสมัครเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ” ซึง่ จะจัดขึ ้นในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โดยต้ องการจะเปิ ดพื ้นที่ในการน�ำเสนอ งานความรู้ (Knowledge), ประสบการณ์ (Experience)  และตัวแบบของ
ปฏิบตั กิ าร (Practice) ด้ านงานอาสาสมัคร อันเชื่อมโยงกับการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาต่างๆของประเทศ นอกจาก
นันยั
้ งส่งเสริ มให้ ให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างองค์กรที่สง่ เสริ มและสนับสนุนงานอาสาสมัคร ยกระดับใน
การท�ำงานขับเคลื่อนด้ านอาสาสมัครในประเทศไทยต่อไป

15.00 – 15.15
15.15 – 16.45

12.30 – 13.30
13.30 - 15.00

11.00 – 11.15
11.15 – 12.30

8.00 – 9.00
9.00 – 11.00

ห้ องย่อย 2
อาสาสมัครกับภัยพิบตั ิ :
“บทบาทอาสาสมัครกับการ
จัดการภัยพิบตั ิ
ระดับชุมชน”
ห้ องประชุม 2-1  ชัน้ 2 อาคาร
เอนกประสงค์
(อาคาร 10)

ห้ องย่อย 3
อาสาสมัครกับสุขภาวะทาง
ปั ญญา : จิตอาสาในฐานะ
ช่องทางเรี ยนรู้สขุ ภาวะทาง
ปั ญญาและพัฒนาจิต
วิญญาณ  
ห้ องโสตทัศน์ ชัน้ 5 ศูนย์
สนเทศและหอสมุด อาคาร
ไสว สุทธิพิทกั ษ์ (อาคาร6)

ห้ องย่อย 4
อาสาสมัครกับสวัสดิการ
สังคม : อาสาสมัครกับงาน
ด้ านสวัสดิการสังคม  
(Volunteerism and Social
Welfare)
ห้ องทวี  บุญเกตุ ชัน้ 6
อาคารส�ำนักอธิการบดี

ห้ องย่อย 7
อาสาสมัครกับการศึกษา :
การเรี ยนรู้เพื่อการมีชีวิต
(Education for life)
ห้ องไสว สุทธิพิทกั ษ์   ชัน้ 7
อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์
(อาคาร 6)

พักเบรก  ตามอัธยาศัย
ห้ องย่อย 9
อาสาสมัครกับการพัฒนา
ชุมชน : อาสาสมัครกับการ
พัฒนาชุมชน
ห้ องทวี  บุญเกตุ ชัน้ 6
อาคารส�ำนักอธิการบดี

จบการประชุม

ห้ องย่อย 8
อาสาสมัครกับสิทธิมนุษยชน :
จาก ตุลา 16 ถึง พฤษภา 58
ส�ำนึกอาสาเพื่อสังคม
ส�ำนึกเพื่อความเป็ นธรรม”
ห้ องโสตทัศน์ ชัน้ 5
ศูนย์สนเทศและหอสมุด อาคาร
ไสว สุทธิพิทกั ษ์ (อาคาร6)

ห้ องย่อย 5
อาสาสมัครกับสุขภาพ :
บทบาทอาสาสมัครกับการ
พัฒนาด้ านสุขภาพ
ห้ อง 5301 ชัน้ 3
อาคารสนัน่ เกตุทศั น์
(อาคาร 5)

ห้ องย่อย 10
ห้ องย่อย 11
อาสาสมัครกับเยาวชน : พี่ อาสาสมัครกับสิง่ แวดล้ อม :
เลี ้ยงเด็กแนว : บทบาทเบื ้อง
จิตอาสาสร้ างการ
หลังการสร้ างเยาวชนอาสา
เปลีย่ นแปลงเพื่อ
สมัคร
อนาคตสีเขียว
ห้ อง 5301  ชัน้ 3
ห้ องประชุม 2-1  ชัน้ 2
อาคารสนัน่ เกตุทศั น์
อาคารเอนกประสงค์
(อาคาร 5)
(อาคาร 10)

ห้ องที่ 6  (ห้ องใหญ่) อาสาสมัครกับการสร้ างความเป็ นพลเมือง  : ห้ องประชุม ปรี ดี พนมยงค์  ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

พักรับประทานอาหารกลางวัน  ตามอัธยาศัย

ห้ องย่อย 1
อาสาสมัครกับการศึกษา :
“กระบวนการอาสาสมัครกับ
การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ :
ประสบการณ์ของไทยและ
ประเทศญี่ปน”
ุ่
ห้ องไสว สุทธิพิทกั ษ์   ชัน้ 7
อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์
(อาคาร 6)

พักเบรก   ตามอัธยาศัย

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 :
งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสุขภาวะของสังคม, ผศ.ดร.ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล  : อาสาสมัครกับการสร้ างความเป็ นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม
ห้ องประชุม ปรี ดี พนมยงค์  ชัน้ 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

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

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

15.00 – 15.15
15.15 – 16.45

12.30 – 13.30
13.30 - 15.00

11.00 – 11.15
11.15 – 12.30

8.00 – 9.00
9.00 – 11.00

พักเบรก  ตามอัธยาศัย

ห้ องย่อย 6
อาสาสมัครกับภัยพิบตั ิ : “Next
Boxing Day” การเตรี ยมความ
พร้ อมรับมือกับภัยพิบตั ิ  
ห้ องประชุม 2-1  ชัน้ 2 อาคาร
เอนกประสงค์ (อาคาร 10)

ห้ องย่อย 9
ห้ องย่อย 10
Volunteering in Digital Age
Volunteering Impact  
: การท�ำงานอาสาสมัครในยุค Evaluation : “งานอาสา
ดิจิตอล
สมัครกับการประเมินผล”
ห้ องโสตทัศน์ ชัน้ 5 ศูนย์
ห้ องไสว สุทธิพิทกั ษ์   ชัน้ 7
สนเทศและหอสมุด อาคาร
อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์
ไสว สุทธิพิทกั ษ์ (อาคาร6)
(อาคาร 6)

จบการประชุม

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

ห้ องย่อย 7
Volunteering and Human
Development : งานอาสา
สมัครต่างประเทศ นโยบาย
การสร้ างคน  
ห้ องทวี  บุญเกตุ ชัน้ 6
อาคารส�ำนักอธิการบดี

ห้ องย่อย 8
การพัฒนามาตรฐานงาน
อาสาสมัครไทย
ห้ อง 5301  ชัน้ 3
อาคารสนัน่ เกตุทศั น์
(อาคาร 5)

ห้ องย่อย 2
ห้ องย่อย 3
ห้ องย่อย 4
ห้ องย่อย 5
Volunteer Centers : กลไกการ Volunteer Management :
Corporate Volunteering :
อาสาสมัครกับการสร้ าง
บริ หารจัดการอาสาสมัครเพื่อ “งานเบื ้องหลังกิจกรรมอาสา งานอาสาสมัครกับทักษะจาก
ความเป็ นพลเมือง :
การพัฒนา : กรณีศกึ ษาการจัด
สมัคร ”(Get behind the
ภาคเอกชน  Skill-based
“กระบวนการสร้ างพลเมือง
ตังศู
้ นย์อาสาสมัคร (Volunteer scene with some awesome
volunteerism
เยาวชนสูส่ งั คมพลเมือง”
Center)
volunteering activities /
ห้ องโสตทัศน์ ชัน้ 5 ศูนย์
ห้ องทวี  บุญเกตุ ชัน้ 6
ห้ องไสว สุทธิพิทกั ษ์   ชัน้ 7
Volunteer management)
สนเทศและหอสมุด อาคาร
อาคารส�ำนักอธิการบดี
อาคารไสว สุทธิพิทกั ษ์
ห้ อง 5301  ชัน้ 3
ไสว สุทธิพิทกั ษ์
(อาคาร 6)
อาคารสนัน่ เกตุทศั น์
(อาคาร6)
(อาคาร 5)

พักรับประทานอาหารกลางวัน  ตามอัธยาศัย

ห้ องย่อย 1
Professional Volunteer :
อาสาสมัครวิชาชีพ พัฒนา
สังคมด้ วยทักษะที่เรามี
ห้ องประชุม 2-1  ชัน้ 2 อาคาร
เอนกประสงค์ (อาคาร 10)

พักเบรก   ตามอัธยาศัย

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)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

องค์กรรับผิดชอบ :

เครื อข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network) : องค์กรประสานงานกลาง
ร่วมกับองค์กรภาคีได้ แก่
- 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
- Creative Move
- มูลนิธิเพื่อคนไทย
- กรี นพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส�ำนักงานประเทศไทย)
- ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
- Thai Young Philanthropist Network (TYPN)
- ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.)

จัดท�ำโดย เครือข่ายจิตอาสา
ที่อยู ่ : 2044/21 ถ.เพชรบุ รีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทร : 02-319-5017
เว็บไซต์ : www.volunteerspirit.org

