รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนยรงั สิต / วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25350051100397
ภาษาไทย
: ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
ภาษาอังกฤษ
: Graduate Diploma Program (Graduate Volunteer)
2. ชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิต
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
ชื่อยอ ป.บัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Graduate Diploma (Graduate Volunteer)
ชื่อยอ Grad. Dip. (Graduate Volunteer)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร

30

หนวยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรพหุวิทยาการ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ศึกษา 1 ปการศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหประกาศนียบัตรบัณฑิตแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหเพียงสาขาวิชาเดียว
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
เรียนรูการทํางานพัฒนาในวัฒนธรรมที่แตกตางดวยการลงมือปฏิบัติงานอาสาสมัคร จัดการเรียนการสอนโดย
ใหบัณฑิตอุทิศตนทํางานใหบริการแกชุมชนที่มีความแตกตางและหลากหลายทางวัฒนธรรม ไปสัมผัสเรียนรูวิถีชีวิต และ
ปญหาของประชาชน เพื่อบมเพาะบัณฑิตใหมีสํานึกรับใชสังคม ภายใตปรัชญาและกระบวนการการเรียนดวยการทํางาน
ใหบริการแกสังคม (Service-learning)
1.2 ความสําคัญ
เปนหลักสูตรพหุวิทยาการ อันสืบเนื่องจากการที่สังคมไทยกาวเขาสูการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม จากระบบ
เศรษฐกิจเสรี การรวมกันเปนประชาคมอาเซียน เกิดการเคลื่อนยายแรงงานจากประเทศเพื่อนบานเขามาสูประเทศไทย
พรอมไปกับการคาการลงทุนที่มีบรรษัทขามชาติเคลื่อนยายเขามาตั้งฐานผลิต รวมทั้งการลงทุนในอุตสาหกรรมการ
บริการ ที่ไมเพียงเกิดขึ้นในเมืองใหญ แตไดเติบโตอยางกาวกระโดดในทองถิ่นชนบท เมืองชายแดน และเมืองศูนยกลาง
ความเจริญในภูมิภาค ทําใหสังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กอใหเกิดปญหาใหม ๆ ที่มีความซับซอน โดยไมสามารถทํา
ความเขาใจไดดวยสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังเชนในอดีต
ขณะเดียวกันสังคมไทยมีความตองการจะอนุรักษ รักษา และผลิตสราง อัตลักษณความเปนไทยใหปรากฏเปนที่
ยอมรับ เพื่อการพัฒนาประเทศภายใตพ้ืนฐานแหงความเปนไทย ดังนั้นจึงจําเปนตองสรางบัณฑิตที่มีความรู มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคที่สามารถจะยกชูความเปนทองถิ่น สามารถผลิตสราง ตอยอดองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น ใหไดรับ
การยอมรับในระดับสากลและเปนฐานของการเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ
นอกจากนั้นความเหลื่อมล้ําในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ยังคงดํารงอยู และมีแนวโนมจะทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง ระหวางชนบทกับเมือง คนชนบทและคนกรุงเทพ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับปญหาทางการ
เมืองที่ดํารงอยูอยางเขมขนในขณะนี้ ความเลื่อมล้ําแตกตางกันนี้สวนหนึ่งเปนเพราะการละเลยองคความรู ภูมิปญญาที่มา
จากรากฐานของทองถิ่น มุงทําความเขาใจชนบท ทองถิ่นจากความรู วิชาการจากตะวันตก มากกวาจะสรางองคความรู
ของตนเองขึ้นมาจากเบื้องลาง
การกาวเขาสูสังคมพหุวัฒนธรรม การปะทะประสานกันระหวางโลกาภิวัตน และทองถิ่นภิวัตน ระหวางความ
เปนสากลกับความเปนไทย ตลอดจนปญหาความเหลือ่ มล้ํา และความแตกตางกันระหวางชนบทและเมือง จําเปนอยางยิ่ง
ที่สถาบันการศึกษาจะตองทําความเขาใจ และสรางองคความรูเพื่อเปนสวนหนึ่งในการแสวงหาทางออกใหกับสังคม
ดังนั้น จึงจําเปนตองบมเพาะบัณฑิตผูมีจิตใจเสียสละ ตองการทํางานเพื่อสังคม ใหมีความสามารถในเชิงพหุ
วิทยาการ ทั้งในดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการบริหารจัดการ สามารถศึกษาและสรางองคความรูสังคม
พหุวัฒนธรรมซึ่งจะตองใชความรูในหลายสาขาวิชา ที่เขาใจการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและทองถิ่น ทั้งยังตอง
สามารถทํางานพัฒนารวมกับประชาชนทั้งภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบานที่มีความแตกตางหลากหลายทาง
วัฒนธรรมไดเปนอยางดี ซึ่งเปนคุณลักษณของบัณฑิตที่กําลังเปนที่ตองการของสังคมไทย และจะเปนที่ตองการอยางมาก
ในอนาคตหลังจากมีการรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน

2

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม รักความเปนธรรม พรอมอุทิศตนทํางานเพื่อประโยชนตอสวนรวม
2) มีความรูในลักษณะพหุสาขาวิชา สามารถทําความเขาใจสังคม มีความคิดริเริ่ม สรางสรรคในการทํางาน
พัฒนารวมกับประชาชน
3) สามารถทํางานรวมกับประชาชนในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย แตกตาง และซับซอนทางวัฒนธรรมได

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และมีการศึกษาในภาคฤดูรอน โดยใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห และ
เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ในการเรียนชั้นปที่ 1
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
ภาคการเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการเรียนที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูรอน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู เ ข า ศึ ก ษาต อ งเป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2) คุณสมบัติอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
3) การรับเขานักศึกษาตางประเทศ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเปนไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
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การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1) การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษาใหเปนไปตามขอกําหนดของวิทยาลัยพัฒศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ โดยมี
การสอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ
2) การคัดเลือกนักศึกษาตางประเทศใหอยูในความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
3. หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 30
หนวยกิต
ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และไมเกินกวา 4 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยศึกษาตามโครงสรางและ
องคประกอบ ดังนี้
1. วิชาบังคับ
24
หนวยกิต
1.1 การศึกษางานรายวิชา
3 หนวยกิต
• หมวดวิชาเสริมสรางจิตสํานึกอาสาสมัคร
6 หนวยกิต
• หมวดวิชาเสริมสรางทักษะการทํางานพัฒนา
6 หนวยกิต
• หมวดวิชาความรูและโลกทัศนทางสังคม
1.2 การปฏิบัติงานสนาม
9 หนวยกิต
2. การวิจัยเฉพาะเรื่อง
6
หนวยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวย อักษรยอ 2 ตัวและตัวเลข 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้
อักษรยอ บอ./GV หมายถึง รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรของวิทยาลัย
เลขหลักหนวย หมายถึง ลําดับวิชาของแตละหมวด
0-9
หมายถึง ลําดับวิชาของแตละหมวด
เลขหลักสิบ
หมายถึง หมวดของลักษณะวิชา
1
หมายถึง หมวดวิชาเสริมสรางจิตสํานึกอาสาสมัคร
2
หมายถึง หมวดวิชาเสริมสรางทักษะการทํางานพัฒนา
3
หมายถึง หมวดวิชาความรูและโลกทัศนทางสังคม
4
หมายถึง วิชาการปฏิบัติงานสนาม
5
หมายถึง วิชาการวิจัยเฉพาะเรื่อง
เลขหลักรอย หมายถึง ระดับของวิชา
5
หมายถึง วิชาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
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3.1.3.2 วัตถุประสงคของรายวิชา
หมวดวิชาเสริมสรางจิตสํานึกอาสาสมัคร
1. เพื่อใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ รักความเปนธรรม และมีความเปนประชาธิปไตย
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจการดํารงอยูรวมกันในสังคม และมีสํานึกพลเมืองที่มี
ความใสใจสังคม
หมวดวิชาเสริมสรางทักษะการทํางานพัฒนา
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครื่องมือในการหาความรู จัดการความรูและ
หลักการทํางานพัฒนา
2. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการโครงการพัฒนา
หมวดวิชาความรูและโลกทัศนทางสังคม
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการและสถานการณของสังคมไทยในบริบท
โลกาภิวัตนอยางรอบดาน
2. เพื่อใหนักศึกษามีหลักการและวิธีคิดในการวิเคราะหปรากฏการณทางสังคมในปจจุบัน
3. เพื่อ ใหนั กศึก ษามี พื้นฐานความรูเกี่ ยวกั บสั งคมไทยรวมสมัย เพีย งพอตอการปฏิบัติ งาน
ภาคสนามและเขียนรายงานการวิจัยเฉพาะเรื่อง
3.1.3.3 รายวิชาและขอกําหนดของหลักสูตร
1. วิชาบังคับ
24 หนวยกิต
1.1 การศึกษารายวิชา : นักศึกษาตองศึกษารายวิชาจาก หมวดวิชาเสริมสรางจิตสํานึก
อาสาสมัคร หมวดวิชาเสริมสรางทักษะการทํางานพัฒนา หมวดวิชาความรูและโลกทัศนทางสังคม
รวมจํานวน 15 หนวยกิต ดังนี้
รหัส

บอ.510
GV.510
บอ.520
GV.520
บอ.521
GV.521

รายวิชา

• หมวดวิชาเสริมสรางจิตสํานึกอาสาสมัคร
อาสาสมัครและความรับผิดชอบตอสังคม
Volunteerism and Social Responsibility
• หมวดวิชาเสริมสรางทักษะการทํางานพัฒนา
วิธีวิทยาวิจัยทางสังคมศาสตร
Social Science Research Methodology
กระบวนการทํางานชุมชน
Community work Process

• หมวดวิชาความรูและโลกทัศนทางสังคม
บอ.530 สังคมพหุวัฒนธรรม
GV.530 Multicultural Society
บอ.531 ชนบทไทยในบริบทโลกาภิวัตนและทองถิ่นภิวัตน

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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GV.531

Thai Rural Society in the Context of Globalization and Localization

1.2 การปฏิบัติงานสนาม
บอ.540 การปฏิบัติงานอาสาสมัครในสังคมพหุวัฒนธรรม
GV.540 Volunteer Work in Multicultural Society

9 (0-27-8)

2. การวิจัยเฉพาะเรื่อง
บอ.550 การวิจัยเฉพาะเรื่อง
GV.550 Special Research
3.1.4
แสดงแผนการศึกษา

6
หนวยกิต
6 (0-12-24)

ปการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
บอ.510 อาสาสมัครและความรับผิดชอบ
ตอสังคม
บอ.520 วิธีวิทยาวิจัยทางสังคมศาสตร
บอ.521 กระบวนการทํางานชุมชน
บอ.530 สังคมพหุวัฒนธรรม
บอ.531 ชนบทไทยในบริบทโลกาภิวัตน
และทองถิ่นภิวัตน
รวม

ภาคเรียนที่ 2
3 หนวยกิต บอ.540 การปฏิบตั ิงานอาสาสมัครในสังคม 9 หนวยกิต
พหุวัฒนธรรม
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

15 หนวยกิต

รวม

ภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 1
บอ.550 การวิจัยเฉพาะเรื่อง
6
รวม

6

9 หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
บอ.510
GV.510

อาสาสมัครและความรับผิดชอบตอสังคม
3 (3-0-9)
Volunteerism and Social Responsibility
แนวคิดอุดมการณและพฤติกรรมเรื่อง จิตอาสา จิตสาธารณะ และการเปนพลเมืองใสใจสังคม ที่
เชื่อมโยงกับความรับผิดชอบตอสังคม บนพื้นฐานความเขาใจและการยอมรับเรื่องความแตกตางและความเทาเทียมกัน
ของเพื่อนมนุษย อันเปนการบมเพาะใหเปนผูที่มีจิตใจที่จะชวยเหลือผูอื่น อุทิศตนทํางานเพื่อสวนรวม สาธารณะ และ
ใหบริการกับประชาชนทั่วไป
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This course focuses on ideologies, concepts and behaviors of volunteer which
connecting to public consciousness, active citizenship, and social responsibility. It is on the basis of
equality and individual differences. Students will be encouraged to have more altruistic and pro –
social behavior; they are expected to be the active citizens and the service – mind people.
บอ.520
GV.520

วิธีวิทยาวิจัยทางสังคมศาสตร
3 (3-0-9)
Social Science Research Methodology
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัยในวิถีชีวิตของบุคคลและกระบวนการพัฒนา บูรณาการความรู –
การวิจัย – การสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ศึกษากระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหาความรูดวยการวิจัยควบคูไปกับการ
สรางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อเสริมพลังชุมชน ตลอดจนการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยและรายงานการ
วิจัย
This course focuses on the importance and benefits of research to livelihoods of
rural people and community development process. Students shall integrate knowledge, research,
and innovation for development. Students shall study the algorithms for knowledge with research,
the creation of the processes involved in the development for empowering the community.
Students shall write research proposals and reports.
บอ.521
GV.521

กระบวนการทํางานชุมชน
3 (3-0-9)
Community Work Process
แนวคิ ด และหลั ก การทํ า งานในชุ ม ชนร ว มกั บ บุ ค คล หน ว ยงาน องค ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
โดยเฉพาะกับองคกรภาคประชาชน ในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม ฝกฝนทักษะและกระบวนการที่จําเปน ในการสราง
เครื่องมือการทํางาน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อเผยแพรผลงานการพัฒนาตอสาธารณะ เรียนรูการ
เสริ มสร า งบทบาทให กับ ชุ มชน การพั ฒนาโดยใชชุ ม ชนเป น ฐาน การวางแผน การจั ด การงานในชุ ม ชน การระดม
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนา รวมทั้งการติดตามและประเมินผลโครงการ
The course will deliver concepts and principles of community work together with
collaboration among government and non-government focusing on people organization in
multicultural society areas. These will enhance students’ skills and learn how to use development
tools and technology including media production and communication. Students will learn about
community empowerment, community – based development, community planning and community
work management, resource allocation for development as well as project monitoring and
evaluation.
บอ.530
GV.530

สังคมพหุวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
Multicultural Society
แนวคิ ด มุม มองของสัง คมพหุ วัฒ นธรรม ประวั ติศ าสตร ความเปน มาการเกิด ลัก ษณะสั งคมพหุ
วัฒนธรรมในสังคมไทย ระเบียบและความไรระเบียบ ตลอดจนความไมเปนธรรมทางสังคมในพื้นที่รอยตอระหวาง
พรมแดน พลวัตของการเคลื่อนยายขามพรมแดนของกลุมชาติพันธุ คนพลัดถิ่น แรงงานขามชาติ และผลที่ตามมา โดยใช
กรณีศึกษาปญหาและแนวทางแกไขในการเรียนการสอนเพื่อบริหารจัดการความขัดแยง
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The course will explore key issues of multicultural society in dimensions of; history,
emerging multicultural society in Thailand, order and disorder, and social inequality in transboundary.
The course is conducted by using case studies of people reside in trans – border areas such as ethnic
groups, diasporas, migrant workers. In addition, the course focuses on problematic consequence and
resolve of these in condition of conflict management.
บอ.531
GV.531

ชนบทไทยในบริบทโลกาภิวัตนและทองถิ่นภิวัตน
3 (3-0-9)
Thai Rural Society in the Context of Globalization and Localization
แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธกับโลกและประเทศในกลุม
อาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสูสังคมอุตสาหกรรม สมัยใหม และสังคมหลังสมัยใหมผานวาทกรรม วา
ดวยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจ-สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเปนผลมาจากโลกาภิ
วัตน และขบวนการเคลื่อนไหวทองถิ่นภิวัตนของภาคชนบทไทย
Focusing on concepts and characteristics of Thai rural changes in relation to the
World and Asian countries, this course will explore the transformation of agriculture to industrial
society and modernity to post modernity. The course will engage with development discourses of
transformation on socioeconomic, culture, and way of life as a result of globalization and social
movement of localization in Thai rural.
บอ.540
GV.540

การปฏิบัติงานอาสาสมัครในสังคมพหุวัฒนธรรม
9 (0-27-9)
Volunteer Work in Multicultural Society
เรียนรูโดยการทํางานบริการชุมชนจากสถานการณจริงของสังคมไทย หรือประเทศเพื่อนบานในกลุม
อาเซียน ฝกฝนตนเองใหดํารงชีวิตและทํางานพัฒนาภายใตบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางจากวิถีชีวิตปกติของ
ตนเอง พัฒ นาจิต สํานึก อาสาสมัครและสํ านึกความเปนพลเมือง โดยการทํ างานบริการชุมชน ตั้ง แตริเ ริ่ม วางแผน
ดําเนินการ ประเมินผลโครงการ และเผยแพรขยายผลโครงการสูสาธารณะ
The course offers service learning through the real situation in Thai society or a
neighborhood countries. By taking this course, students will learn about living, working, and studying
development process in a difference of sociocultural context. The course will develop volunteer
mind and civil consciousness consisting in process of community service as follow; creating, planning,
operating, evaluating, and extending of development project.
บอ.550
GV.550

การวิจัยเฉพาะเรื่อง
6 (0-12-24)
Special Research
วิเคราะห สังเคราะห และเรียบเรียง หรือสรางสรรคผลงาน ในรูปแบบรายงานวิจัย หรือการประดิษฐ
การออกแบบ หรืองานสรางสรรคอื่น โดยนําประสบการณและความรูที่ไดรับจากการใชชีวิตและการทํางานอาสาสมัครใน
พื้นที่ปฏิบัติงานสนาม ผสานกับความรูทางสังคมศาสตรหรือศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของมาพัฒนา หรือสรางสรรคผลงานขึ้น
ใหม โดยแสดงถึงกระบวนการ ของการศึกษาคนควาตามหลักวิชาการ และเผยแพรตอสาธารณชนในวงกวาง อันจะเปน
ประโยชนตอชุมชนหรือสังคมโดยทั่วไป
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Special research is a course allowing student to integrate their knowledge and
experience in term of a research report or one of the creation types. A student shall apply their
learning, analyzing, synthesizing skills in his/her field study areas to the report or the creation. The
student will demonstrate investigational process under the academic disciplines and publicizing for
community or social service.
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือการฝกปฏิบัติ)
วัตถุประสงคของวิชาการปฏิบัติงานสนาม บอ.540 การปฏิบัติงานอาสาสมัครในสังคมพหุวัฒนธรรม 9 หนวยกิต
1. เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาเรียนรูชุมชนจากสถานการณที่เปนจริงของสังคมไทย และฝกฝนตนเองใหดํารงชีวิต
อยูภ ายใตบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางจากวิถีชีวิตปกติของตนเอง
2. เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาจิตสํานึกอาสาสมัคร โดยการใหบริการชุมชนและปฏิบัติงานในโครงการตามที่ไดรับ
มอบหมาย
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 สามารถปฏิบัติทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ทํางานเปนทีมทั้งในบทบาทผูนําและผูตาม
4.1.2 สามารถปฏิบัติทักษะในการศึกษาวิเ คราะหชุ มชน มีความคิดริเ ริ่มสรางสรรคในการบริห ารจัดการ
โครงการพัฒนา และเผยแพรความสําเร็จสูสาธารณะ
4.1.3 สามารถปรับตัวอยูรวม และทํางานกับผูอื่นไดอยางราบรื่นและมีความสุข
4.1.4 มีจิตสาธารณะ และสํานึกความเปนพลเมือง
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวน 27 สัปดาห ระหวางเดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม ปการศึกษาที่ 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 เตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสนาม
1 สัปดาหแรก
4.3.2 ปฏิบัติงานสนามชวงที่ 1
12 สัปดาห
4.3.3 สัมมนาระหวางปฏิบัติงานสนามและสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิจัยเฉพาะเรื่อง 1 สัปดาห (สัปดาหที่ 13)
4.3.4 ปฏิบัติงานสนามชวงที่ 2
13 สัปดาห
4.3.5 สัมมนาทางวิชาการ
1 สัปดาห
(สัปดาหสุดทาย สัปดาหที่ 27)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ
วัตถุประสงคของวิชา บอ.550 การวิจัยเฉพาะเรื่อง 6 หนวยกิต
1. เพื่อใหนักศึกษาผูปฏิบัติงานสนามไดนําประสบการณการใชชีวิตและการทํางานอาสาสมัครในพื้นที่ มาเรียบ
เรียงเปนความรูทางวิชาการอันจะเปนประโยชนตอชุมชนหรือโครงการในพื้นที่ปฏิบัติงานและสังคมโดยทั่วไป
2. เพื่อรวบรวมความรูในประเด็นตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาความรูความเขาใจในวิถีชีวิตชาว
ชนบทกลุมผูดอยโอกาสและการพัฒนาสังคม
5.1 คําอธิบายโดยยอ
เรียบเรียงประสบการณการใชชีวิตและการทํางานอาสาสมัครในพื้นที่ดวยกระบวนการวิจัยเพื่อเปนความรูทาง
วิชาการอันจะเปนประโยชนตอชุมชนหรือโครงการในพื้นที่ปฏิบัติงานและสังคมโดยทั่วไป
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถนําประสบการณการเรียนรูมาเรียบเรียงวิเคราะห
สังเคราะหในรูปแบบงานเขียนทางวิชาการหรืองานสรางสรรคอื่นได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูรอน (มิถุนายน – กรกฎาคม) 8 สัปดาห ปการศึกษาที่ 1
5.4 จํานวนหนวยกิต
6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาจะจดทะเบียนได เมื่อผานการวัดผลการปฏิบัติงานภาคสนามไดคาระดับ ไมต่ํากวา B หลังจาก
จดทะเบียนแลวนักศึกษาตองเสนอเคาโครงการวิจัยเฉพาะเรื่อง ตอคณะกรรมการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) เพื่อใหคณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ เปนผูแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการวิจัย
เฉพาะเรื่อง และกรรมการการวิจัยเฉพาะเรื่อง อยางนอย 2 ทาน ซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบวิชาการวิจัย
เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ กรรมการการวิจัยเฉพาะเรื่อง นั้นหมายรวมถึงอาจารยที่ปรึกษาการวิจัยเฉพาะเรื่อง โดยตองมีอาจารย
ประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนกรรมการอยางนอย 1 คน
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อึ๊งภากรณ จะกําหนดเวลาสอบการวิจัยเฉพาะเรื่อง อยางนอยปละ 1 ครั้ง ทั้งนี้
เงื่อนไขการสอบวิชาการวิจัยเฉพาะเรื่องอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)
5.6.2 คณะกรรมการสอบการวิจัยเฉพาะเรื่อง และอาจารยที่ปรึกษารวม 2 คน
5.6.3 ในการสอบการวิจัยเฉพาะเรื่อง นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาตอคณะกรรมการสอบเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ
5.6.4 นักศึกษาแกไขโดยอยูในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบจนเสร็จสมบูรณ
5.6.5 การวัดผลวิชาการวิจัยเฉพาะเรื่อง แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และ ระดับ U (ใชไมได)
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