บันทึกกิจกรรม
การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ “ด้านบริหารจัดการอาสาสมัครเพือ่ การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น"
Volunteer Management for Sustainable Development Training
ระหว่างวันที่ 22 – 24 เม.ย. 62 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
วันที ่ 1
22 เม.ย. 62
• กระบวนกรจากเครือข่ายจิตอาสาแนะนาตัว
• กิจกรรมแนะนาตัว ทาความรูจ้ กั ซึง่ กันและกัน “Hello and Welcome”
โจทย์:
- ให้ทุกคนเขียนชื่อตัวเองลงบนกระดาษ A4 และเดินไปหาเพือ่ นทีอ่ ยากทาความรูจ้ กั (กลุ่ม
เดียวกันหรือคนละกลุ่มก็ได้) แล้วเขียนรูปดวงตาของเพือ่ นลงในกระดาษ (รอบต่อไป ให้ทุกคน
เขียนตามโทย์ทก่ี ระบวนกรบอกลงกระดาษ เดินไปหาเพือ่ นคนใหม่ เล่าสิง่ ทีเ่ ขียนให้เพือ่ นฟั ง
แล้ววาดส่วนต่างๆ บนใบหน้าของเพือ่ นลงในกระดาษ/ ทาซ้า 3-4 รอบ)
- ให้ทุกคนกลับไปนังตามกลุ
่
่มเดิม กระบวนกรให้แต่ละคนบอกสิง่ ทีต่ วั เองเขียนถึงง “คุณค่า
ของงานอาสาสมัคร” ตามความเข้าใจของตนเอง
• คุณนันทินี มาลานนท์ ผูจ้ ดั การเครือข่ายจิตอาสา นาเสนอแนวคิดเรือ่ ง “การบริหารจัดการ
อาสาสมัคร” (มายาคติและความหมายทีแ่ ท้จริง) เพือ่ นาเข้าสูก่ ระบวนการ:
กระบวนการที ่ 1: ทบทวนความเข้าใจและประสบการณ์ด้านงานอาสาสมัคร
โจทย์ชวนคุย - (ให้ผเู้ ข้าร่วมชวนเพือ่ นในกลุ่มเดียวกันคุยใน 2 ประเด็น)
1. ความหมายของคาว่า “อาสาสมัคร”
2. ประสบการณ์ทผ่ี า่ นมาของการทางานอาสาสมัคร (เป้ าหมายของงานอาสาสมัคร, รูปแบบงาน
อาสาสมัคร)
3. ประโยชน์คณ
ุ ค่าของงานอาสาสมัคร - ให้ทุกคนในกลุ่มช่วยกันสรุปจากสิง่ ทีค่ ุยกันว่า อะไรคือ
“คุณค่าของงานอาสา” ทัง้ ในมิตขิ องตนเองและสังคม และให้ตวั แทนของแต่ละกลุ่ม นาเสนอสิง่ ที่
คุยให้เพือ่ นในห้องฟั ง
- พักรับประทานอาหารว่าง -

• นาเสนอแนวคิดเรือ่ ง “อาสาสมัครกับการพัฒนาอย่างยังยื
่ น” และคุณค่าของงานอาสาสมัครต่อ
สังคม – ให้ผเู้ ข้าร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์งานอาสาทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ที่
ตัวเองหรือองค์กรเคยทา
กระบวนการที ่ 2: วิ เคราะห์ปัญหาที่เกิ ดจากการทางานอาสาสมัครที่ผา่ นมา
- แจกกระดาษโพสอิทให้ทกุ กลุ่ม และให้ทุกคน “ปั ญหาทีเ่ กิดจากการทางานอาสาสมัคร” ว่ามี
อะไรบ้าง และมีสาเหตุมาจากอะไร
- ให้ทุกคนแลกเปลีย่ นสิง่ ทีเ่ ขียนกับเพือ่ นในกลุ่มตัวเอง (5 นาที) และนาโพสอิทมาแปะบน
กระดานหน้าห้อง แบ่งออกเป็ น
1. ปัญหาที่เกิ ดจากองค์กรอาสาสมัคร
2. ปัญหาที่เกิ ดจากตัวอาสาสมัคร
(ดูจากรูปถ่ายโพสอิท)
- พักรับประทานอาหารกลางวัน • นาเสนอแนวคิด “วงจรการบริ หารจัดการอาสาสมัคร” (Volunteer Management Cycle)

และให้ผเู้ ข้าร่วมลองทา check list จากงานของตัวเองว่า จากการทางานทีผ่ า่ นมา มีสงิ่ ไหนทีท่ า
และยังไม่ทาบ้าง (5 นาที) และให้ตวั แทนจากแต่ละกลุม่ ลองเล่าให้เพือ่ นฟั ง
• การแบ่งประเภทของอาสาสมัคร ตามทักษะความรูแ้ ละระยะเวลาในการทางาน

กระบวนการที ่ 3: กระบวนการออกแบบงานอาสาสมัคร

• ให้ทุกคนลองวิเคราะห์ “ปัญหา” ในการทางานขององค์กรตัวเองออกมา แล้วเอามาถกกับเพือ่ น
คนอื่นๆ ในกลุ่ม จากนัน้ ให้ทุกคนช่วยกันเลือกปั ญหาทีท่ ุกคนเห็นชอบ เพือ่ นามาเป็ นตุ๊กตาใน
การออกแบบระบบอาสาสมัครของกลุ่มตัวเอง (ให้เวลาคุยกันประมาณ 20 นาที)
กลุ่มที่
ปัญหา
1
การอนุรกั ษ์พนั ธ์ววั แดง

2

การลดใช้โฟม (หาดกมลา จ.ภูเก็ต)

3
4

ลิ งแย่งอาหารนักท่องเที่ยว (สวนสัตว์เปิ ดเขา
เขียว)
ขาดแคลนน้าดื่มฟรีให้บคุ คลากรใน มช.

5

พัฒนาคุณภาพชุมชน (แก้ไขปัญหายาเสพติ ด)

สาเหตุของปัญหา
- โดนล่า
- พืน้ ทีน่ ้อย (เนื่องจากชาวบ้านเข้าไปใช้พน้ื ที)่
- บุคคลากรไม่เพียงพอในการดูแล
- หน่วยงานรัฐไม่ให้ความสาคัญ/ งบประมาณ
- ราคาถูก ใช้งา่ ย
- ขาดความรูใ้ นด้านการบริโภคทีถ่ ูกต้อง
- ขาดการจัดการชยะ
- ขาดจิตสานึกเรือ่ งการรักษาสิง่ แวดล้อม
- พฤติกรรมคน
- พฤติกรรมสัตว์
- จุดทีเ่ คยให้บริการยกเลิกไป
- คุณภาพของเครือ่ งผลิตน้า
- เด็ก นศ.ไม่ใช้/ ไม่กล้าดื่ม
- ไม่มกี จิ กรรมอื่นให้ทา

วันที ่ 2
23 เม.ย. 62
• นาเสนอแนวคิดเรือ่ ง “การวางแผนงานอาสาสมัคร”

กระบวนการที ่ 4 การออกแบบงานอาสาสมัคร

- ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและตัง้ เป้ าหมายทีอ่ ยากเปลีย่ นแปลง (ตามหลัก SMART)
กลุ่ม
ปัญหา
1 การอนุรกั ษ์พนั ธ์ววั แดง
2
3

สถานการณ์ ที่ต้องการแก้ไข
ชาวบ้านขาดความเข้าใจเรือ่ ง
ความสาคัญของวัวแดง
ขาดจิตสานึกในการอนุรกั ษ์
การลดใช้โฟม (หาดกมลา จ.ภูเก็ต)
สิง่ แวดล้อม
ลิ งแย่งอาหารนักท่องเที่ยว (สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว) นทท.ไม่ทราบข้อปฏิบตั แิ ละ
กฎระเบียบภายในสวนสัตว์

4

ขาดแคลนน้าดื่มฟรีให้บคุ คลากรใน มช.

- จุดทีเ่ คยมีบริการยกเลิกไป
- คุณภาพของเครือ่ งผลิตน้า
- เด็กนศ.ไม่ใช้/ ไม่ด่มื

5

พัฒนาคุณภาพชุมชน (แก้ไขปัญหายาเสพติ ด)

การใช้สารเสพติดของคนใน
ชุมชน

เป้ าหมายที่อยากเปลี่ยนแปลง
ทาให้ชาวบ้านมีความรูแ้ ละตระหนักถึง
ความสาคัญของวัวแดง ภายใน 1 ปี
- ลดการใช้โฟม 50% ใน 6 เดือน
- ลดการใช้โฟม 100% ใน 1 ปี
- นทท. ไม่ให้อาหารลิงทีม่ าจาก
ธรรมชาติและเข้าใจในสถานที่
ท่องเทีย่ ว 100%
- จานวน นนท.ทีใ่ ห้อาหารลิงลด
จานวนลง 30% โดยการสังเกตและทา
แบบสอบถาม ภายใน 6 เดือน
- จานวนลิงทีม่ าจากแหล่งธรรมชาติ
ลดลง
- จุดบริการน้าดื่มฟรีทม่ี คี ุณภาพอย่าง
น้อย 1 จุด (คณะบริหารธุรกิจ)
- จุดบริการขวดน้า “น้าดื่มจิตอาสา”
- ต้องให้โครงการนี้เกิดขึน้ ภายใน 1
ภาคการศึกษา
- จิตอาสารณรงค์ ลด ละ เลิก ขวดน้า
พลาสติก ระดมทุนสร้างเครือ่ งกรอง
น้า/ หาผูส้ นับสนุน
คนในชุมชนลดการใช้สารเสพติด
(เหล้า บุหรี่ ยาดอง)
- 20% ภายใน 6 เดือน
- 40% ภายใน 12 เดือน

• นาเสนอแนวคิดเรือ่ ง “การออกแบบงานอาสาสมัคร” (Volunteer Placement)
1. ลักษณะงานอาสาสมัครเป็ นอย่างไร
o ทาอะไร (What)
o ทาอย่างไร (How)
o ทากับใคร (Whom)
o ทาทีไ่ หน (Where)
2. คุณค่าของงานอาสาสมัครคืออะไร เกิ ดประโยชน์ อะไรและกับใครบ้าง
▪ ประโยชน์ต่อตัวอาสาสมัคร

▪ ทรัพยากรทีต่ อ้ งนามาใช้เพือ่ การทาโครงการมีอะไรบ้าง (บุคคลากร, เวลา, งบประมาณ ฯลฯ)
กลุ่ม

ปัญหา

1

การอนุรกั ษ์พนั ธ์ววั แดง

2

การลดใช้โฟม (หาดกมลา
จ.ภูเก็ต)

ลักษณะงานอาสา
What
สร้างกลุ่มจิตอาสา
จากตัวแททนพืน้ ที่
9 ตาบล ทีม่ คี วามรู้
เรือ่ งวัวแดงและการ
สือ่ สาร/ ให้ความรู้
กับชาวบ้าน

สร้างจิตสานึกให้
ผูป้ ระกอบการ

How
1. รับสมมัครจิตอาสา
พร้อมชีแ้ จงบทบาท
2. ทดสอบความรู้
ก่อนอบรม
3. จัดอบรมให้
4. ประชุมเพือ่
มอบหมายหน้าที่
5. วางแผนการ
ทางานทีจ่ ะให้ความรู้
กับชาวบ้าน
6. ติดตามผลการ
ทางานของจิตอาสา
1. ลงพืน้ ทีส่ ารวจและ
ประเมินสถานการณ์
ร่วมกันกับผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้อง
2. จัด workshop
ระหว่าง
ผูป้ ระกอบการและ

คุณค่าของงานอาสา

Whom
Where
ชาวบ้านจากพืน้ ที่
ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาติ
รอบๆ 9 ตาบล ใน อ. และสัตว์ป่าเขาน้าพุ
เมือง อ.ศรีสวัสดิ ์ อ. จ.กาญจนบุรี
บ่อพลอยและอ.หนอง
ปรือ

ผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารและ
เครือ่ งดื่ม

หมู่ 3 บ้านนอกเล

ตัวอาสา
ชุมชน
- รูจ้ กั การทางานเป็ นระบบและ - เกิดความเข้าใจในปั ญหา
การทางานเป็ นเครือข่าย
เรือ่ งวัวแดงมากขึน้
- มีความรูเ้ รือ่ งวัวแดงมากขึน้
- มีทกั ษะเรือ่ งการถ่ายทอด
ข้อมูล/ ความรู้

- ชุมชนเกิดการพัฒนา
จิตสานึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม
- คนในชุมชนมีสขุ ภาพทีด่ ี
ขึน้ ลดความเสีย่ งของการ
เกิดโรค
- ลดปริมาณขยะจากโฟม

กลุ่ม

ปัญหา

ลักษณะงานอาสา
What

3

ลิ งแย่งอาหารนักท่องเที่ยว
(สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว)

4

ขาดแคลนน้าดื่มฟรีให้
บุคคลากรใน มช.

How
สร้างข้อตกลงในการ
แก้ไขปั ญหาร่วมกัน
3. ทาข้อมูลเชิงสถิติ
เรือ่ งการใช้โฟมตลอด
โครงการเพือ่
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
4. สร้างทางเลือกและ
แรงจูงใจในการลดใช้
โฟม
รณรงค์
ให้ความรูแ้ ละแนะนา
ประชาสัมพันธ์ผา่ น เกีย่ วกับสวนสัตว์
คลิป ป้ าย สือ่
1. พฤติกรรมของลิง
ออนไลน์
กับอาสาสมัครและ
นทท.
2. workshop เกมส์
สือ่ ความหมาย
สร้างจุดบริการน้า 1. รับบริจาค/ ระดม
ดื่มทีไ่ ด้มาตรฐาน 1 ทุน เพือ่ ซือ้ เครื่อง
จุด (ในคณะบริหาร ผลิตน้าดื่ม
ฯ)
2. รับบริจาคขวดน้า
ใช้แล้วเพื่อเป็ นไส้

Whom

1. เจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
การศึกษา/ อนุรกั ษ์
วิจยั
2. อาสาสมัคร
3. นักท่องเทีย่ ว (ไทย
และต่างชาติ)

คุณค่าของงานอาสา
Where

ตัวอาสา

ชุมชน
- แหล่งท่องเทีย่ วมีภมู ทิ ศั น์ท่ี
ดีขน้ึ
- ชุมชนเข้มแข็งขึน้

สวนสัตว์เปิ ดเขา
เขียว จุดบริการ
นักท่องเทีย่ วและ
หน้าส่วนแสดง

- ได้เรียนรูเ้ รือ่ งกรดูแลลิงใน
สวนสัตว์
- ทักษะการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การสือ่ สารกับ
คนอื่น

- ความเข้าใจเรือ่ งการอยู่
ร่วมกับลิงในธรรมชาติ

นศ.คณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
และคณะใกล้เคียง
มช.

- สร้างการมีสว่ นร่วม/ ใช้เวลา
ให้เกิดประโยชน์

- ลดขยะจาดพลาสติก
- ลดค่าใช้จา่ ยให้ นศ.
บุคคลากร และบุคคลทัวไป
่

กลุ่ม

ปัญหา

ลักษณะงานอาสา
What

5

พัฒนาคุณภาพชุมชน
(แก้ไขปัญหายาเสพติ ด)

ตรวจสุขภาพเพื่อ
หาผูเ้ สพ

How
กรอง/ อุปกรณ์ซ่อม
บารุง
3. รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ทาง
Facebook
4. รับสมัครจิตอาสา
ในการทากิจกรรม
ระดมทุน
- จากกระทรวง
- จากการทอดผ้าป่ า

Whom

คนเสพ + ป่ วย
คนเสพ + เสีย่ งป่ วย

คุณค่าของงานอาสา
Where

ในหมูบ่ า้ น (วัด/
ศูนย์)

ตัวอาสา

ชุมชน

- เป็ นต้นแบบโครงการ
ทัวไป
่
- เรียนรูป้ ั ญหาเรือ่ งสารเสพติด สุขภาพดี
- รูว้ ธิ เี ก็บข้อมูลสุขภาพ
พิ เศษ
- ได้ทกั ษะการจัดการและการ
ออกแบบกิจกรรมเพือ่ สุขภาพ
- ความภูมใิ จกับการแก้ไข
ปั ญหา
- แบ่งปั นความรูส้ ชู่ ุมชน

กระบวนการที ่ 5 การกาหนดบทบาทและคุณสมบัติอาสาสมัคร
a. ภารกิจ/ความรับผิดชอบของอาสาสมัครควรมีอะไรบ้าง
b.คุณสมบัตอิ าสาสมัครควรมีอะไรบ้าง (อาทิ ความรู,้ ทักษะ, ทัศนคติ, สภาพจิตใจ)
c. ระยะเวลาและความถีใ่ นการทางาน
d. สวัสดิการอาสาสมัคร ( อาทิ ค่าเดินทาง, ทีพ่ กั , อาหาร, ประกันภัย)
e. กติกาการทางานของอาสาสมัคร
กลุ่ม
ปัญหา
1 การอนุรกั ษ์พนั ธ์ววั แดง

2

การลดใช้โฟม (หาดกมลา จ.ภูเก็ต)

หน้ าที่
คุณสมบัติ
ให้ความรูเ้ รือ่ งวัวแดงกับคน - อายุ 18 ปี ขึน้ ไป
ในชุมชนและสรุปผลหลังการ - ไม่จากัดเพศ สุขภาพแข็งแรง
ถ่ายทอดความรู้
- มีเวลาเข้าอบรมและทางาน
อาสาสมัครอย่างต่อเนื่องอย่าง
น้อย 1 ปี
- มีทศั นนคติทด่ี ตี ่อการอนุรกั ษ์
วัวแดง
- มีความสามารถในการสือ่ สาร
และสร้างความสัมพันธ์กบั คนใน
ชุมชน
- อาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ 9 ตาบล
- ประสานงานกับ
- ไม่จากัดเพศ
ผูป้ ระกอบการและ
- อายุ 18 ปี ขึน้ ไป
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน
- เป็ นคนทีอ่ าศัยใน จ.ภูเก็ต
- มีความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม

ระยะเวลาทางาน
สวัสดิ การ
1. อบรมก่อนเริม่
ค่าเดินทาง อาหารและที่
ปฏิบตั งิ าน 2 วัน
พักในการอบรม
2. ประชุมวางแผนงาน
(เดือนละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ
3 ชม.)
3. ลงชุมชนถ่ายทอด
ความรูเ้ ดือนละ 2 ครัง้

กติ กา
1. ต้องเข้าร่วมอบรม
ประชุมวางแผนงานตาม
กาหนดทุกครัง้ และทางาน
ต่อเนื่อง 1 ปี
2. ต้องสรุปผลการ
ถ่ายทอดความรูท้ ุกครัง้
เพือ่ นามาประชุมร่วมกันใน
ครัง้ ต่อไป

ระยะเวลา 1 ปี ลงพืน้ ที่ ค่าพาหนะเดินทาง และ
เดือนละ 2 ครัง้
อาหาร 1 มือ้ / ครัง้
(สัปดาห์ท่ี 1 และ 3)

- มีความรับผิดชอบ
สามารถทางานร่วมกับ
ผูอ้ ่นื ได้

กลุ่ม

ปัญหา

3

ลิ งแย่งอาหารนักท่องเที่ยว (สวนสัตว์
เปิ ดเขาเขียว)

4

ขาดแคลนน้าดื่มฟรีให้บคุ คลากรใน
มช.

หน้ าที่
- สร้างเครือข่าย
ผูป้ ระกอบการ
- หาข้อมูลแหล่งจาหน่าย
ภาชนะแทนโฟม
- ศึกษาข้อมูล เศรษฐกิจ
สังคม สภาพชุมชนดัง้ เดิม
เพือ่ วิเคราะห์และเสนอแนะ
ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
และสร้างจิตสานึกด้าน
สิง่ แวดล้อม
- สามารถจัดประชุมสัมมนา/
เวทีประชาคม
สามารถให้ความรู้ คาแนะนา
เรือ่ งข้อปฏิบตั แิ ก่
นักท่องเทีย่ วในการไม่ให้
อาหารลิงจากธรรมชาติ

1. มีเวลารับ/ จาหน่ายขวด
น้า

คุณสมบัติ
- มีทกั ษะในการสือ่ สาร
- สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษ
ได้

- อายุ 18 ปี / ไม่จดั เพศ/
จานวน 20 คน
- มีมนุษย์สมั พันธ์ทด่ี ี
- มีความสนใจด้านสัตว์
- มีความเป็ นผูน้ า
- เป็ นผูส้ อ่ื สารทีด่ ี
- ชอบพูดในทีส่ าธารณะ
- มีความรับผืดชอบสูง
- มีจติ ใจเมตตา
1. เป็ นนักศึกษา
2. ไม่จากัดเพศ

ระยะเวลาทางาน

สวัสดิ การ

กติ กา
- ต้องรายงาน
ความก้าวหน้าในการ
ทางานทุกครัง้ เมือ่ ลงพืน้ ที่
- ต้องเข้าร่วมอบรม
ปฐมนิเทศและสรุปผลการ
ทางาน

3 เดือน เดือนละ 2
ครัง้ / สัปดาห์ เวลา
10.00 – 15.00 น.

อาหารกลางวัน 1 มือ้ / ครัง้ - ห้ามเข้าไปในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
ของเจ้าหน้าที่ หรือเข้าไป
ในเขตหวงห้าม
- ผ่านการอบรมและ
ทดลองปฏิบตั งิ าน

1. สัปดาห์ละ 2 ครัง้
(รับ-จาหน่าย) ครัง้ ละ
3 ชม.

- บันทึกคะแนนกิจกรรม
- ถุงมือ 1 คู่
- ตะแกรงเหล็ก

- ปฏิบตั ไิ ด้ตามตารางที่
กาหนด

กลุ่ม

5

ปัญหา

หน้ าที่
2. เปลีย่ นไส้กรองน้าตาม
ตารางทีก่ าหนด
3. เป็ นแอดมินเพจ (PR/
สร้างเครือข่าย)
4. สามารถทางานรณรงค์
และระดมทุน
่ 20 คน
พัฒนาคุณภาพชุมชน (แก้ไขปัญหายา 1. อาสาสมัครทัวไป
2. กระจายแบบฟอร์มการ
เสพติ ด)
เก็บข้อมูลและสือ่
ประชาสัมพันธ์
3. รับลงทะเบียน ชังน
่ ้าหนัก
วัดส่วนสูง

คุณสมบัติ
3. ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
4. มีทกั ษะในการสือ่ สาร

ระยะเวลาทางาน
2. 2 เดือนนต่อครัง้
(ล้าง/ เปลีย่ นไส้กรอง)

สวัสดิ การ

กติ กา
- มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่
- เข้ารับฟั งกติกาและ
ข้อตกลงร่วมกัน

1. คนในพืน้ ทีท่ ม่ี อี ายุ 15 ปี ขน้ึ
ไป
2. อ่านออก เขียนได้ มีมนุษย
สัมพันธ์ พูดคุยกับคนอื่น

เวลาตัง้ แต่ 10.00 –
16.00 น.ทุกวันเสาร์
เป็ นเวลา 6 สัปดาห์
อย่างต่อเนื่อง

- ค่าเดินทาง ยานพาหนะ
(ถ้ามีรถส่วนตัว สามารถ
เดินทางไปพร้อมมกันได้)
- อาหารกลางวัน 1 มือ้ +
น้าดื่ม

ปฏิบตั งิ านต่อเนื่อง 6
สัปดาห์

กระบวนการที ่ 6 การสรรหาและคัดเลือกอาสาสมัคร (Recruitment and Selection)
o การค้นหากลุม่ เป้ าหมาย
a) กลุ่มเป้ าหมายทีจ่ ะเป็ นอาสาสมัครซึง่ เราต้องการมีลกั ษณะอย่างไร? อาทิ เพศ,
อายุ,อาชีพ,ความสนใจ, รูปแบบการใช้ชวี ติ (Life style)
b) ช่องทางการสือ่ สารเพือ่ เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
c) แนวคิดในการสือ่ สารทีส่ อดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย (คุณค่า,ค่านิยม)
**ให้แต่ละกลุ่มลองวิ เคราะห์กลุ่มเป้ าหมายของตนเองและทาโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์รบั สมัคร

วันที ่ 3
24 เม.ย. 62
• นาเสนอโปสเตอร์การรับสมัครอาสาของแต่ละกลุ่ม

• ให้ผเู้ ข้าร่วมเลือกโปสเตอร์ทต่ี วั เองชอบไว้ 1 อัน พร้อมเหตุผลประกอบ (กระบวนกรสุม่ ถาม)
กระบวนการที ่ 6 กระบวนการคัดเลือกอาสาสมัคร
การออกแบบกระบวนการคัดเลือกอาสาสมัคร ควรประกอบด้วยวิธกี ารอะไรบ้าง?
o การกรอกใบสมัคร
o การสัมภาษณ์
o การทดสอบความสามารถหรือทักษะเฉพาะด้าน
o การประเมินพฤติกรรมจากการจาลองสถานการณ์
**ให้ทุกกลุ่มออกแบบใบสมัคร + ทักษะที่อาสาต้องมี/ ต้องรู้ และตารางการทางานจริง

กลุ่ม 1

สิ่ งที่อาสาต้องรู้
- ปฏิทนิ ชุมชน/ ฤดูกาล
- มีหน้าทีท่ างานประสานกับ
จนท.ศูนย์ และผูน้ าชุมชน

ทักษะที่จาเป็ น
Hard skills
Soft skills
- ทักษะการสือ่ สารเพื่อ
- การจัดการอารมณ์
ถ่ายทอดความรู้
- การทางานเป็ นทีม
- ความรูเ้ รือ่ งวัวแดง
- การรับฟั ง
- การสังเกต วิเคราะห์ สรุปผล - การประสานงาน
หลังการถ่ายทอดความรู้

ตารางการอบรม
วันที่ 1
9.00 – 12.00: แนะนาโครงการ/ องค์กร
ละลายพฤติกรรม
การทางานเป็ นทีม
13.00 – 17.00: ความรูเ้ รือ่ งวัวแดง
ทักษะการสือ่ สารและ
การออกแบบการสือ่ สาร
19.00 – 21.00: การรับฟั ง
วันที่ 2
9.00 – 12.00: ทดลองถ่ายทอดการสือ่ สาร
13.00 – 17.00: สรุปการเรียนรู้
เสริมทักษะอื่นๆ
ชีแ้ จงการบริหารจัดการ

กลุม่ 2

สิ่ งที่อาสาต้องรู้
- พืน้ ที่
- วัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจนของ
โครงการ
- อุปกรณ์ เครือ่ งเขียน ขวด
น้าดื่ม
- การแต่งการ
- ต้องทางานกลางแจ้ง

สิ่ งที่อาสาต้องรู้
- กฎระเบียบของสวนสัตว์
- พืน้ ทีภ่ ายในสวนสัตว์
- แต่งกายสุภาพ
- ต้องปฏิบตั งิ านกลางแจ้ง

ทักษะที่จาเป็ น
Hard skills
- ความรูเ้ รือ่ งโฟมและการ
จัดการขยะ
- ผลกระทบจากการใช้โฟม
ทัง้ กับตัวเองและ
สิง่ แวดล้อม

Soft skills
- ทักษะการสือ่ สารและ
ภาษาถิน่
- การสรุปใจความสาคัญ
จากการสนทนา
- การตัง้ คาถามทีช่ ดั เจน

กลุม่ 3
ทักษะที่จาเป็ น
Hard skills
Soft skills
- การพูดในทีส่ าธารณะ
- ทางานร่วมกันเป็ นทีม
- ทักษะการควบคุม
และมนุษยสัมพันธ์ดี
อารมณ์
- สามารถแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าได้

ตารางการอบรม
8.30 – 9.00: ลงทะเบียน
9.00 – 10.30: แนะนาตัวทาความรูจ้ กั / โครงการ/
ภารกิจทีต่ อ้ งทา
10.30 – 10.45: รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00: อบรมให้ความรู้ 1) โฟมและ
ผลกระทบต่อร่างกายและสิง่ แวดล้อม 2) การ
จัดการขยะ
12.00 – 13.00: รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00: กิจกรรมพัฒนาทักษะการสือ่ สาร
กับกลุ่มเป้ าหมายวัยทางาน ผูส้ งู อายุ ความ
แตกต่างระหว่างศาสนา
14.00 – 15.00: สะท้อนความคิดเห็น/ สรุปสิง่ ที่
เรียนรู้

ตารางการอบรม
9.00 – 10.00: แนะนาทาความรูจ้ กั / ละลาย
พฤติกรรม
10.00 – 12.00: การพูดในทีส่ าธารณะ/ การ
ควบคุมอารมณ์

สิ่ งที่อาสาต้องรู้

ทักษะที่จาเป็ น
Hard skills
- มีความรูแ้ ละความเข้าใจ
ในพฤติกรรมของลิง

ตารางการอบรม
Soft skills
13.00 – 14.00: เรียนรูพ้ ฤติกรรมสัตว์
14.00 – 15.00: ศึกษาพืน้ ที่
15.00 – 16.30: สรุปผล/ ตารางการทางาน
16.30 – 17.00: ชีแ้ จงการบริหารจัดการ

กลุม่ 4

สิ่ งที่อาสาต้องรู้
- วัตถุประสงค์/ เป้ าหมาย
- วิธดี าเนินงาน/
กระบวนการดาเนินกิจกรรม
- ต้องมีเวลาว่างในการทา
กิจกรรมทีก่ าหนด
- แต่งกายสุภาพ

ทักษะที่จาเป็ น
Hard skills
- มีความรู้ ความสนใจใน
การช่าง
- มีความรูเ้ รือ่ ง IT
- มีความรูเ้ รือ่ งการจัดการ
ขยะ

Soft skills
- ทางานเป็ นทีม/ มีภาวะ
ผูน้ า
- มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี /ี มี
ทักษะการสือ่ สาร
- สุขภาพแข็งแรง/
รูปร่างหน้าตาดี

ตารางการอบรม
9.30: อบรม ซักซ้อม ทาความเข้าใจ
10.30: แบ่งกลุ่มตามตารางเวลา/ ทาปฏิทนิ งาน
11.00: ทดลองปฏิบตั งิ าน
12.00: สรุปภาระงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบ

สิ่ งที่อาสาต้องรู้

ทักษะที่จาเป็ น
Hard skills

ตารางการอบรม

Soft skills
- สามารถแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้า
- กล้าแสดงออก
กลุม่ 5

สิ่ งที่อาสาต้องรู้
- ข้อมูลโครงการ/ เป้ าหมาย
การทางาน
- ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูล/
การประชาสัมพันธ์กบั ผูท้ จ่ี ะ
ไปเก็บข้อมูล
- การแต่งกาย
- การพกบัตรประจาตัว

ทักษะที่จาเป็ น
Hard skills
- ทักษะการตัง้ คาถามเพือ่
เก็บข้อมูล
- ขัน้ ตอนการทางานของ
แต่ละตาแหน่ง
- การเตรียมแบบฟอร์ม
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน

Soft skills
- การอธิบาย/ การใช้
คูม่ อื (พูดเรือ่ งยากๆ ให้
เข้าใจได้งา่ ย)

ตารางการอบรม
วันที่ 1
9.00 – 10.00: ละลายพฤติกรรม แนะนาตัว
ศึกษารายละเอียดแบบฟอร์ม
ชีแ้ จงโครงการและวระการประชุม
10.00 – 12.00: จับคูจ่ าลองสถานการณ์
แนะนาพีเ่ ลีย้ งประจากลุม่
Group contact
วันที่ 2
9.00 – 12.00: แนะนาการใช้อุปกรณ์
แนะนาพืน้ ที่ แผนผังการ
ให้บริการ จุดรับการรักษา
สรุปข้อมูลสาคัญ รายชื่อและเบอร์
ติดต่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง

สิ่ งที่อาสาต้องรู้

ทักษะที่จาเป็ น
Hard skills

ตารางการอบรม
Soft skills
(พยาบาล หมอ ผูด้ แู ลทีมอาสา)
13.00 – 15.00: สรุปข้อมูลทัง้ หมด
เอกสารทีจ่ าเป็ น
รายการยา
แบบฟอร์ม
ผูใ้ ห้คาปรึกษาในการดูแล
สุขภาพ/ อาหาร

กระบวนการที ่ 7 กิจกรรม Role Play:
ให้ทุกกลุ่มออกแบบการแสดง ตามโจทย์ทไ่ี ด้รบั เพือ่ ให้เห็นปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปั ญหา
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลอาสาสมัคร
• นาเสนอแนวคิด การสนับสนุนและติดตามอาสาสมัคร (Monitoring and Supporting)
• ถ่ายรูปร่วมกัน จบกิจกรรมการรอบรม

