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โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ 

“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสรมิกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอน 
และการทํางานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครัง้ท่ี 2” 

(University and Promotion of Volunteering for Teaching & Learning  
and Social Engagement in South Korea # 2)   

ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต้ 

 
ที่มาของโครงการ 

สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนาสังคมผ่านช่องทางหลัก 3 ประการ คือ
การเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม การวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ใหม่ และการบริการวิชาการเพ่ือแก้ปัญหา
ของสังคม ซึ่งทั้งสามช่องทางนี้น้ันเรียกว่า “วิชาการ” ของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังมีช่องทางที่สี่ที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้
ทําเพ่ือสังคมอยู่ตลอดมา คือ “งานอาสาสมคัร” ซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดีทั้งในฐานะปัจเจกและในฐานะองค์กรที่เป็น
ตัวอย่างของสังคมพึงกระทําทั้งในยามปกติและในยามที่มีภัยพิบัติ เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสหรือผู้ทีกํ่าลังเดือดร้อน 
ปัจจุบันมีการผนวกแนวคิดด้าน“จิตอาสา”และประสบการณ์ด้าน “งานอาสาสมัคร”  เข้าไปในภารกิจทางวิชาการทั้ง 3 
ด้านของมหาวิทยาลัยอย่างแนบแน่น เพ่ือให้ผลผลิตของมหาวิทยาลัยมีจดุยืนที่มั่นคง เพ่ือสังคม ไม่หลงไปในทางพาณิชย์
เพียงด้านเดียว กล่าวคือ ให้นักศึกษาที่สําเรจ็ออกมาเป็นบัณฑิต เป็นผู้มีจติสาธารณะ เอ้ืออาทรต่อผู้ด้อยโอกาส  และให้ผล
งานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทุกสาขาวิชาเป็นไปเพ่ือความเป็นธรรมทางสังคมและความย่ังยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระแสการทํางานอาสาสมัครเกิดขึ้นอย่างกว้างขว้างจนรัฐบาลประกาศวาระ“การใหแ้ละการอาสาช่วยเหลือ
สังคม” เป็นวาระแห่งชาติในปี 2550  การส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครในสถาบันอุดมศึกษาเริ่มต่ืนตัวและแพร่หลายใน
ประเทศไทยมากย่ิงขึ้นตามมา มีการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครในหลากหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา สร้างรายวิชาเลือกเสรี/วิชาบังคับเลือก/วิชาศึกษาทั่วไปหรือเป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ และการก่อต้ังศูนย์อาสาสมัครในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น  
 สถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงแก่
นิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลยัผ่านการทํางานอาสาสมัครเพ่ือสังคม ประกอบกับปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ได้ให้ความสําคญัและมีบทบาทในการสง่เสริมให้เกิดการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะของนิสิต/นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ที่เช่ือมโยงกับการเป็นอาสาสมัครทั้งกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน (Curriculum) และ นอกห้องเรียน (Extra-
Curricular Activities) รวมทัง้การส่งเสริมผา่นการทํางานวิชาการเพ่ือสังคมในมิติต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน จึงเกิดความร่วมมือ
กับหน่วยงานอาสาสมัครในต่างประเทศผ่านโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ “การบริหารจัดการอาสาสมัครและ
นักวิชาการเพ่ือสังคมในประเทศญี่ปุ่น” (Management of student Volunteers and Socially-Engaged Academics 
in Japan) ในปี 2557 – 2559 และประเทศเกาหลีใต้ ในปี 2560 เกิดการนําประสบการณ์ในโครงการมาใช้ต่อยอดการ

สิ่งท ี่ส่งมาด้วย  
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ทํางาน เกิดการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการส่งเสริมงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลยัหลายแห่ง เช่น การนํากระบวนการ
อาสาสมัครมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (Curriculum) และ นอกห้องเรียน (Extra-
Curricular Activities) การจัดต้ังศูนย์อาสาสมัครในมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ไทยและต่างประเทศ เป็นต้น   

จากผลสืบเน่ืองดังกล่าวสถาบันคลังสมองของชาติ จึงกําหนดจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทาํงานเพื่อสังคมใน
ประเทศเกาหลีใต้ ครัง้ที่ 2 ”(University and Promotion of Volunteering for Teaching & Learning and 
Social Engagement in South Korea # 2)  ขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโซล ประเทศ
เกาหลใีต้ โดยความร่วมมือกับ Global Volunteer Cooperation in Korea (GVC KOREA) องค์กรอาสาสมัครประเทศ
เกาหลีใต้ ทีม่ีภารกิจส่งเสริมการทํางานอาสาสมัคร การฝึกอบรม และทําหน้าที่ประสานงานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ของประเทศเกาหลีใต้และนานาประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสในการแลกเปลีย่นเรียนรู้และการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศเกาหลีใต้ที่มีการนํากระบวนการอาสาสมัครเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอาสาสมัครทีม่ีประสบการณ์ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัย
ของประเทศเกาหลีใต้อันจะนําไปสู่การพัฒนางานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยร่วมกันอย่างต่อเน่ืองต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับกลไกสนับสนุนงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยผ่านการส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ  การแลก เปลี่ ยนทางวิชาการ  และพู ดคุ ย กับ
มหาวิทยาลัยช้ันนําและองค์กรอาสาสมัครของประเทศเกาหลีใต้ 

2. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากลไกส่งเสริมงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยของไทย 
3. เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและประเทศเกาหลีใต้ 
 

 ระยะเวลาในโครงการฯ  
ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อํานวยการสํานัก หัวหน้าภาควิชา/สาขา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาท
หน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู้และการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ, Character 
Education, การจัดการเรียนการสอนด้วยแนวทาง Service Learning /Active Learning / Community Service 
/Socially-Engaged Academics หรือผู้ที่มีความสนใจงานวิชาการเพ่ือสังคมผ่านกระบวนการทํางานอาสาสมัครเพื่อชุมชน
และสังคม รับจํานวนจํากัดเพียง 20 ท่าน  
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ค่าลงทะเบียน  
ท่านละ 75,000 บาท ค่าลงทะเบียนน้ีรวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับของสายการบิน (กรุงเทพฯ – โซล 

(อินชอน)) ค่าประกันการเดินทาง ค่าเดินทางระหว่างศึกษาดูงานในกรุงโซล (รถบัส)  ค่าอาหารมื้อกลางวัน ค่าที่พัก (พักคู่) 
ราคาน้ี "ไม่รวม" อาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) ทั้งน้ีท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.knit.or.th/volunteer 
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 และโอนเงินเพ่ือชําระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  

     หมายเหตุ : เนื่องจากรับจํานวนจํากัดท่านสามารถสมัครออนไลน์เพ่ือสํารองท่ีนั่งก่อนภายในวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 จากนั้นสถาบันฯ จะ
มีหนังสือยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมชี้แจงรายละเอียดการชําระค่าลงทะเบียนกลับไปอีกคร้ังหลังท่านกรอกใบ
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กลับมายังสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว  

เครือข่ายองคก์รร่วมจัด 

 สถาบันคลังสมองของชาติ (Knowledge Network Institute of Thailand: KNIT) 

 Global Volunteer Cooperation in Korea (GVC KOREA) 
 
หมายเหตุ 
 (1)  ทางสถาบันฯ ขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางหากมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ครบตามจํานวน 
 (2)  ทางโครงการได้เตรียมล่ามแปลภาษาเกาหลี – ไทย เพ่ือรับผิดชอบการแปลภาษาท้ังในการแลกเปลี่ยนตลอด
โครงการเน่ืองจากเป็นภาษาหลักในการนําเสนอและพูดคุยของหน่วยงานต่าง ๆ ในระหว่างโครงการ  
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

คุณสุกัญญา เศษขุนทด โทรศัพท์ 02-126-7632-34 ต่อ 103 อีเมล์ Sukanya@knit.or.th หรือคุณสมเกียรติ  
กิตติเมธาวีนันท์ 02-126-7632-34 ต่อ 123 อีเมล์ Somkiat@knit.or.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


