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Course syllabus 

วิชา พท.240 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม 

PE.240 Volunteerism and Social Development 

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 

 

1.รหัสและรายชื่อวิชา : งานอาสาสมัครกับการพฒันาสังคม 

   : Volunteerism and Social Development 

2.จํานวนหนวยกิต : 3 หนวยกิต  

3.ผูสอน : อาจารยกิตติกาญจน  หาญกุล 

4.สถานที่/วัน/เวลาเขาพบ : วิทยาลัยพฒันศาสตรปวย อ๊ึงภากรณ (ตึกเขียว ชั้น 1) 

                         วันพฤหัสบดี 09.00-16.00 น. 

                         E-mail: kkhankun@gmail.com 

5. คําอธิบายรายวิชา: 

 ศึกษาทักษะในการทํางานอาสาสมัคร โดยครอบคลุมแนวคิดเก่ียวกับการทํางานอาสาสมัคร พัฒนาการของ

งานอาสาสมัครและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ขององคกรอาสาสมัคร ทั้งในประเทศและตางประเทศ และการ

พัฒนาตนเองเพื่อใหนักศึกษาเกิดความรู ความเขาใจในวิธีคิด วิธีการทํางานอาสาสมัคร พรอมทั้งมีทักษะในการ

ปฏิบัติงานอาสาสมัคร อันเปนรากฐานในการพัฒนาสํานึกอาสาสมัครและการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม โดยมี

การศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินอกสถานที่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใตการดูแลของ

อาจารยที่ปรึกษา 

  

6. วัตถุประสงคของรายการวิชา:  

 1) เพื่อใหนักศึกษาคนควาหาความรู ความเขาใจในประเดน็ปญหาสังคมจากการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง 

  2) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในแนวคิด วิธีการทํางานขององคกรสาธารณประโยชนตางๆ 

 3) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ การปรับตวัของนักศึกษา ผานการทาํงานจริงในองคกร

สาธารณประโยชน 

 4) เพื่อพัฒนาสาํนึกความรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษา 

  

7. วิธีการสอน : การจัดกระบวนการเรียนรู  แบงออกเปน 3 สวน คือ การศึกษาภาคทฤษฎี การศึกษาภาคปฏิบัต ิ

และการสัมมนาสรุปบทเรียนจากการปฏิบัติงานในองคกรสาธารณประโยชน 

 1) การบรรยายและจัดกระบวนการในภาคทฤษฎี แลกเปลี่ยนเพื่อสรางความเขาใจเร่ืองงานอาสาสมัคร หรือ

พัฒนาการงานอาสาสมัครที่นาสนใจเพื่อใหนักศึกษาไดวิเคราะห ซักถาม ในชั้นเรียน กอนลงปฏิบัติงานอาสาสมัคร 

สัปดาหละ 6 ชั่วโมง 2 สัปดาห รวม 12 ชั่วโมง  

 2) การศึกษาภาคปฏิบตัิ ผานการปฏิบัติงานอาสาสมัครรวมกับองคกรพัฒนาเอกชนหรือองคกรภาคราชการ 

หรือองคกรชุมชน ภายใตการดแูลของอาจารยที่ปรึกษา รวมเวลาไมต่าํกวา 66 ชั่วโมง 
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 3) การสัมมนาสรุปบทเรียน นักศึกษาทุกคนตองเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณในการ

ปฏิบัติงานภาคสนาม 2 คร้ัง ตามวันที่กําหนด  

8.การวัดผลการศึกษา 100 คะแนน  

 8.1 คะแนนเก็บทายชั่วโมง 2 คร้ัง    10  คะแนน 

     (ประเมินโดยอาจารยผูรับผดิชอบวิชา) 

 8.2 การปฏิบัติงานอาสาสมัครประเมินโดยองคกร   40 คะแนน 

           8.3 การสัมมนาเสนอผลการทํางาน 2 คร้ัง  30  คะแนน 

      ประเมินโดยอาจารยผูรับผิดชอบวิชาและนักวิชาการศึกษา 

 8.4 รายงานสวนบุคคล 1 ฉบับ   20  คะแนน  

     (ประเมินโดยอาจารยทีป่รึกษา) 

9.รายละเอียดการสอนรายสัปดาห  

วัน/เวลา หัวขอการสอน สื่อ/เอกสารที่ควรอานกอน

เขาชั้นเรียน 

วิธีการเรียน 

21 สิงหาคม 2560 

09.30 -12.30 น. 

(คร้ังที่ 1) 

1.ความเขาใจเร่ืองงาน

อาสาสมัคร 

 

-เอกสารประกอบรายวิชา 

-สื่อประกอบการสอน 

  

1.บรรยาย 

2.กิจกรรมเพื่อสรางการ

เรียนรูงานอาสาสมัคร 

3.มอบหมายใหหาองคกร

ที่ทํางานดานจติอาสา มา

นําเสนอแลกเปลี่ยนในคร้ัง

ตอไป 

21 สิงหาคม 2560 

13.30-16.30 น. 

งดบรรยาย - 

 

- 

28 สิงหาคม 2560 

09.30 -12.30 น. 

(คร้ังที่ 2) 

 

1.ความเขาใจเร่ืองงาน

อาสาสมัคร ในประเทศไทย 

และตางประเทศ 

 

-เอกสารประกอบรายวิชา 

-สื่อประกอบการสอน 

 

1.บรรยาย 

2.นักศึกษานําเสนอ

ตัวอยางองคกรที่ทํางาน

ดานจิตอาสา แลกเปลี่ยน

ซักถาม  

2.กิจกรรมเพื่อสรางการ

เรียนรูงานอาสาสมัคร 

3.มอบหมายงาน 1 ชิน้  

28 สิงหาคม 2560 

13.30 -16.30 น. 

งดบรรยาย - - 

4 กันยายน 2560 

09.30-12.30 น.  

1.บทเรียนการทาํงาน 

อาสาสมัครและการ

-กิจกรรมแลกเปลี่ยน -บอกเลาเร่ืองราว 

ประสบการณจริงในการ
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วัน/เวลา หัวขอการสอน สื่อ/เอกสารที่ควรอานกอน

เขาชั้นเรียน 

วิธีการเรียน 

(คร้ังที่ 3) เตรียมพรอมในการทํางาน

อาสาสมัคร  

2.แนะนําอาจารยผูนิเทศงาน 

ทํางานอาสาสมัคร 

แลกเปลี่ยน ซักถาม กอนลง

พื้นที่ โดยอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวชิาและ

นักวิชาการศึกษา 

-แนะนาํอาจารยที่ปรึกษา 

4 กันยายน 2560 

09.30-12.30 น. 

 

 

 

 

งดบรรยาย - - 

11 กันยายน 2560  

09.30 -12.30 น. 

(คร้ังที่ 4) 

-องคกรที่ตองการรับ

อาสาสมัคร นาํเสนอการ

ทํางานขององคกร รวมทั้ง 

บทบาทงานอาสาสมัครที่

ตองการใหนักศึกษาไป

ชวยงาน  

-เอกสารประกอบ 

รายละเอียดของแตละองคกร 

 

-แนะนาํองคกรอาสาสมัคร

และพื้นทีป่ฏิบัตงิานโดย

ผูแทนองคกร 

-นักศึกษาเลือกพื้นที่การ

ทํางานอาสาสมัคร 

11 กันยายน 2560  

13.30 -16.30 น. 

-นักศึกษาพบองคกร  คุย

รายละเอียดการทํางาน 

- -  

 นักศึกษาปฏิบตัิงานในองคกร

ชวงที่ 1 

- 

 

นักศึกษาปฏิบตัิงาน

อาสาสมัครตามเวลาที่

กําหนดรวมกับองคกรไม

ต่ํากวา 33 ชั่วโมง 

วันที่ 16 ตุลาคม 

2560 

09.30-16.30 น.  

สัมมนาคร้ังที่ 1  

สรุปผลการปฏิบัตงิาน

อาสาสมัครคร้ังที่ 1 (เก็บ

คะแนนกลางภาค) 

*นักศึกษาเตรียมเอกสารสรุป

การทํางานอาสาสมัคร

ประกอบการสรุปบทเรียน * 

-เอกสารสรุปการทํางาน

อาสาสมัครในชวงทีผ่านมา

ของนักศึกษา 

-นักศึกษาแลกเปลี่ยนการ

เรียนรูจากแตละองคกร  

แลกเปลี่ยนซักถามโดย

อาจารยประจาํวิชาและพี่

เลี้ยง  

 นักศึกษาปฏิบตัิงานในองคกร 

ชวงที่ 2 

- - 
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วัน/เวลา หัวขอการสอน สื่อ/เอกสารที่ควรอานกอน

เขาชั้นเรียน 

วิธีการเรียน 

27 พฤศจิกายน 

2560 

09.30-16.30 น. 

สัมมนาคร้ังที่ 2  

สรุปผลการปฏิบัตงิาน

อาสาสมัครคร้ังที่ 2 (เก็บ

คะแนนปลายภาค) 

* นักศึกษาเตรียมเอกสาร

ประกอบการสรุปผลการ

ทํางานอาสาสมัคร* 

-เอกสารสรุปการทํางาน

อาสาสมัครในชวงทีผ่านมา

ของนักศึกษา 

-นักศึกษานาํเสนอผลการ

ปฏิบัติงาน 

-ใหขอเสนอแนะโดย

อาจารยที่ปรึกษาและ

ผูแทนองคกร 

12 ธันวาคม 2560  สงรายงานสวนบุคคล  - - 

 

10.การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 

คร้ังที่ 1 (สอบกลางภาค) วันจันทรที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30-16.30 น. โดยนําเสนอรายละเอียดดังน้ี  

กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรูของนักศึกษาจากแตละองคกร  

1.องคกรที่นักศึกษาไปปฏิบตัิงาน มีความเปนมา วัตถุประสงคในการทํางานอยางไร  

2.บทบาทของนักศึกษาในองคกร กิจกรรมที่ทํา 

3.การเรียนรูจากการทํางานในองคกร 

4.ปญหาที่พบในการทํางานและการแกไขปญหาของนักศึกษา  

5.แผนงานที่จะทาํตอไป 

*** เฉพาะนักศึกษา อาจารยประจําวชิาและนักวชิาการศึกษา *** 

 

คร้ังที่ 2 (สอบปลายภาค) วันจันทร ที่ 27 พฤศจิกายน 2560   เวลา 9.30-16.30 น. โดยนําเสนอรายละเอียดดังน้ี 

 1.สรุปกิจกรรมที่ทําหลังจากการนําเสนองานคร้ังที่ 1 

 2.ปญหาทีพ่บในการทํางานและการแกไขปญหาของนักศึกษา 

 3.บทเรียนหรือประสบการณทีไ่ดรับจากการเรียนวิชานี ้

 4.ขอเสนอแนะตอการเรียนการสอนในรายวชิานี้ ในเทอมตอไป 

การใหคะแนนการนําเสนองาน (30 คะแนน) มีหลักเกณฑดังนี ้

 1.การทํางานครบตามที่กําหนด (รายบุคคล /33,66 ชั่วโมง)  15 คะแนน 

 2.การนําเสนอรายงาน (รายกลุม/เฉพาะผูที่มารวมนาํเสนอ)   15 คะแนน 

          *** ประเมินโดยอาจารยผูรับผิดชอบวิชาและนักวิชาการศึกษา  

11.รายงานสวนบุคคล (20 คะแนน )**อาจารยที่ปรึกษาเปนผูใหคะแนน 

    หัวขอ ประสบการณในการทํางานอาสาสมัครในวชิา พท.240 งานอาสาสมัครกับการพฒันาสังคม 

(ความยาว 15-20 หนา ไมนบัภาพประกอบ) 

เน้ือหา  

1.องคกรอาสาสมัครที่ไปทาํงานมีลักษณะเดนและบทบาทตอการพัฒนาสังคมอยางไร  
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2.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับนักศึกษาภายหลังจากไดทํางานอาสาสมัคร 

3.ประสบการณและบทเรียนที่ไดรับจากการทํางานอาสาสมัครของนักศึกษามีอะไรบาง  

4.อ่ืนๆ ที่อยากจะเขียน (เชน ความประทบัใจ เพื่อนใหม ฯลฯ) 

        *** สงภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560  
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