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โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ

“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอน
และการทํางานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้”
ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
ที่มาของโครงการ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมผ่านช่องทางหลัก 3 ช่องทาง คือ
การเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม การวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ และการบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหา
ของสังคมทั้งสามช่องทางนี้คือสิ่งที่เรียกว่า “วิชาการ” ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีช่องทางที่สี่ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้
ทําเพื่อสังคมอยู่ตลอดมา คือ “งานอาสาสมัคร” ซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดีทั้งในฐานะปัจเจกและในฐานะองค์กรที่เป็น
ตัวอย่างของสังคมพึงกระทําทั้งในยามปกติและในยามที่มีภยั พิบัติ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสหรือผู้ทกี่ ําลังเดือดร้อน
ปัจจุบันมีการผนวกแนวคิดด้าน“จิตอาสา”และประสบการณ์ด้าน “งานอาสาสมัคร” เข้าไปในภารกิจทางวิชาการทั้ง 3
ด้านของมหาวิทยาลัยอย่างแนบแน่น เพื่อให้ผลผลิตของมหาวิทยาลัยมีจดุ ยืนที่มั่นคง เพื่อสังคม ไม่หลงไปในทางพาณิชย์
เพียงด้านเดียว กล่าวคือให้นกั ศึกษาที่สําเร็จออกมาเป็นบัณฑิต เป็นผู้มีจติ สาธารณะ เอื้ออาทรต่อผู้ด้อยโอกาส และให้ผล
งานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทุกสาขาวิชาเป็นไปเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย
กระแสการทํางานอาสาสมัครเกิดขึ้นอย่างกว้างขว้างหลังสถานการณ์ภัยพิบัติทั้งเหตุการณ์สึนามิในปี 2547 และน้ํา
ท่วมใหญ่ในปี 2554 ก่อเกิดกลุ่มอาสาสมัครที่หลากหลาย รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนางานอาสาสมัครของไทยโดย
การส่งเสริมให้เกิดศูนย์ประสานงานและสถาบันการจัดฝึกอบรมงานอาสาสมัครทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม มีการ
ประกาศวาระ“การให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม” เป็นวาระแห่งชาติในปี 2550 การส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครใน
สถาบันอุดมศึกษาเองจึงเริ่มตื่นตัวและแพร่หลายในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นตามมา และได้มีการส่งเสริมกระบวนการ
อาสาสมัครในหลากหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา สร้างรายวิชาเลือกเสรี/วิชาบังคับเลือก/วิชาศึกษา
ทั่วไปหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการก่อตั้งศูนย์อาสาสมัคร เป็นต้น
สถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงแก่
นิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัยผ่านการทํางานอาสาสมัครเพื่อสังคม เนื่องด้วยปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้
ความสําคัญและมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของนิสิต/นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงการเป็นอาสาสมัครเข้ากับกระบวนการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน (Curriculum) และ นอกห้องเรียน (Extra1

Curricular Activities) รวมทั้งการส่งเสริมผ่านการทํางานวิชาการเพื่อสังคมในมิติต่างๆ ของมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน จึง
เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานอาสาสมัครทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
แก่สถาบันอุดมศึกษาในด้านการพัฒนาและส่งเสริมงานอาสาสมัครในสถาบันอุดมศึกษา (University Volunteering) เกิด
โครงการศึกษาดูงานและโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ“การบริหารจัดการอาสาสมัครและนักวิชาการเพื่อสังคม
ในประเทศญี่ปนุ่ ” (Management of student Volunteers and Socially-Engaged Academics in Japan) ในปี
2557 – 2559 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเกิดการนําประสบการณ์จากโครงการมาใช้ต่อยอดการ
ทํางาน ทั้งในแง่ของการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการส่งเสริมงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น การจัดตั้ง
ศูนย์อาสาสมัครในมหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบจัดการอาสาสมัคร และมีการนํากระบวนการอาสาสมัครมาปรับใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
จากผลสืบเนื่องดังกล่าวสถาบันคลังสมองของชาติ จึงกําหนดจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทํางานเพื่อสังคมใน
ประเทศเกาหลีใต้”(University and Promotion of Volunteering for Teaching & Learning and Social
Engagement in South Korea) ขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยความ
ร่วมมือกับ Global Volunteer Cooperation in Korea (GVC KOREA) องค์กรอาสาสมัครประเทศเกาหลีใต้ ทีม่ ภี ารกิจ
ส่งเสริมการทํางานอาสาสมัคร การฝึกอบรม และทําหน้าที่ประสานงานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลีใต้
จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งสําหรับการส่งเสริมความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งเสริม
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศเกาหลีใต้ทมี่ ีการนํากระบวนการอาสาสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต รวมไปถึงการแลกปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ทํางานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลีใต้อันจะนําไปสู่การพัฒนางานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยร่วมกันต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกสนับสนุนงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยผ่านการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การแลกเปลี่ ย นทางวิ ช าการ และพู ด คุ ย กั บ
มหาวิทยาลัยชั้นนํา และองค์กรอาสาสมัครของประเทศเกาหลีใต้
2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากลไกส่งเสริมและการจัดการงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยของไทย
3. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและประเทศเกาหลีใต้
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ระยะเวลาในโครงการฯ
ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา
นักศึกษาด้านการเรียนรู้และการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ, Character Education, การจัดการเรียนการสอนด้วยแนวทาง
Service Learning /Active Learning / Community Service /Socially-Engaged Academics หรือผู้ที่มีความสนใจ
งานวิชาการเพื่อสังคมผ่านกระบวนการทํางานอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคม รับจํานวนจํากัดเพียง 20 ท่าน
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 75,000 บาท ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับของสายการบินไทย (กรุงเทพฯ – โซล
(อินชอน)) ค่าประกันการเดินทาง ค่าเดินทางระหว่างศึกษาดูงานในกรุงโซล(รถบัส) ค่าอาหารมื้อกลางวัน ค่าที่พัก (พักคู่)
ราคานี้ "ไม่รวม" อาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) ทั้งนี้สามารถส่งแบบตอบรับกลับมายังสถาบันฯ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560
และโอนเงินเพื่อชําระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
หมายเหตุ : เนื่องจากรับจํานวนจํากัดท่านสามารถส่งแบบตอบรับกลับมายังสถาบันฯ เพื่อสํารองที่นั่งก่อนภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
จากนั้นสถาบันฯ จะมีหนังสือยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมชี้แจงรายละเอียดการชําระค่าลงทะเบียนกลับไปอีก
ครั้งหลังท่านส่งแบบตอบรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กลับมายังสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว

เครือข่ายองค์กรร่วมจัด
 สถาบันคลังสมองของชาติ (Knowledge Network Institute of Thailand: KNIT)
 Global Volunteer Cooperation in Korea (GVC KOREA)

หมายเหตุ
(1) ทางสถาบันฯ ขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางหากมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ครบตามจํานวน
(2) ทางโครงการได้เตรียมล่ามแปลภาษา เกาหลี – ไทย เพื่อรับผิดชอบการแปลภาษาทั้งในการประชุมและการ
แลกเปลี่ยนตลอดโครงการ เนื่องจากภาษาหลักในการนําเสนอและพูดคุยของหน่วยงานต่างๆในระหว่างโครงการ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณสุกัญญา เศษขุนทด โทรศัพท์ 02-126-7632 ถึง 34 ต่อ 103 อีเมล์ Sukanya@knit.or.th, คุณสุภาภรณ์ ภัทร
พรชัยวัฒน์ โทรศัพท์ 02-126-7632 ถึง 34 ต่อ 124 อีเมล์ Supaporn@knit.or.th หรือคุณสมเกียรติ กิตติเมธาวีนันท์
02-126-7632 ถึง 34 ต่อ 123 อีเมล์ Somkiat@knit.or.th
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